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Úvod 

V dnešnej rýchlej dobe, kedy je kaţdá minúta vzácna sa snaţíme robiť všetko čo 

najefektívnejšie. V podnikoch sa uplatňujú spôsoby riadenia a produkovania s čo najmen-

ším nákladmi, a to aj časovými. Tieto systémy sa vyuţívajú  i beţnom ţivote kaţdého 

z nás. Dávame si pripomienky do telefónov, aby sme na niečo nezabudli, zapisujeme si 

poznámky do diárov, alebo pouţívame modernejšie -elektronické priamo v našich note-

bookoch či osobných počítačoch v práci. Ţijeme podľa istých časových plánov. Práve 

hospodárenie s časom patrí k veľmi dôleţitým aspektom  súčasného spôsobu ţivota. 

A úspora času je priam na nezaplatenie. 

Preto napríklad inštitúcie ako,  banky či poisťovne sa snaţia vyjsť v ústrety svojim 

zákazníkom. Ponúkajú im sluţby, ktoré prispievajú k ich šetreniu času. Napríklad sem 

patrí internetbanking, vďaka ktorému uţ mnohé záleţitosti beţne vybavujeme bez osob-

nej návštevy. 

Internet je výdobytok dnešnej doby, ktorý prenikol do našich ţivotov tak, ţe si ne-

vieme bez neho predstaviť existenciu. Široké spektrum jeho pouţitia nepozná hranice 

hlavne v oblasti komerčnej sféry. 

V mnohých krajinách Európskej únie sa internetové aplikácie vyuţívajú aj pre ob-

lasť sluţieb verejnej správy. A ich implementácia naberá čoraz viac na význame. Pretoţe 

o úsporu času pri vybavovaní záleţitostí v inštitúciách verejného sektoru je iste vysoký 

záujem nielen zo strany občanov, ale i úradov. Efektívnejšie fungovanie verejného sekto-

ru by priniesol okrem časovej úspory i finančnú. A tieto zdroje sa môţu tak vyuţívať na 

iné oblasti verejného ţivota.  

Slovenská republika ako člen EÚ je i súčasťou jej stratégie vybudovať konkuren-

cieschopnú európsku ekonomiku zaloţenú na inováciách a vedomostiach. Preto sa vytvo-

ril Operačný program informatizácia spoločnosti, ktorého globálnym cieľom je vytvore-

nie inkluzívnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej 

ekonomiky. Znamená to v prvom rade: vybudovať modernú, na občana orientovanú a 

efektívnu elektronizovanú verejnú správu, vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umoţniť 

prístup k širokopásmovému internetu kaţdému občanovi, vrátane starších, hendikepova-

ných alebo sociálne znevýhodnených občanov.[21] 

Jedným z projektov verejnej správy je Ústredný portál verejnej správy. Vytvorený 

ako portál integrujúci informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, pochá-
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dzajúce z rôznych informačných zdrojov. Ďalšou úlohou portálu je nasmerovanie pouţí-

vateľa na vyuţitie konkrétnej sluţby eGov VS. 

A práve elektronické sluţby verejnej správy so sústredením na Ústredný portál ve-

rejnej správy sú predmetom mojej bakalárskej práce. S čím súvisí i nevyhnutné vyuţitie 

marketingu v oblasti sluţieb verejného sektoru. 

Konkrétne sa budem sa zaujímať o názory občanov na  Ústredný portál verejnej 

správy. O ich hodnotenia portálu a záujem o plánované zmeny na ňom. Ďalej chcem zis-

tiť postoje občanov k informovanosti a propagácii sluţieb e-Governmentu, ku ich kvalite, 

k oblasti bezpečnosti sluţieb a samozrejme ich záujem o nové elektronické sluţby verej-

nej správy. 

Cieľom mojej práce je urobiť návrhy a odporúčania, ktoré s budú týkať zlepšenia 

elektronických sluţieb VS a nových sluţieb e-Governmentu, ktoré by prispeli 

k spokojnosti občanov. 

Vyšetrovanie názorov a postojov uskutočním prostredníctvom mnou realizovaného 

marketingového výskumu.
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1 Teoretické východiska - marketing sluţieb  

„Sektor sluţieb je nesmierne rozsiahly. Najviac sluţieb poskytuje takmer vo všet-

kých krajinách štát. Ide hlavne o vzdelávanie, sluţby z oblasti zákonodarstva a výkonu 

práva, zdravotné sluţby, obrana štátu a bezpečnosť občanov. Štát taktieţ vykonáva sprá-

vu verejných financií, teda finančné sluţby, sociálne sluţby, dopravné sluţby  a niektoré 

informačné sluţby.  

V sektoru sluţieb operujú i neziskové organizácie, ako sú nadácie, rôzne charita-

tívne organizácie, občianske zdruţenia, cirkvi a ďalšie. Neziskové organizácie vyplňujú 

priestor medzi občanom a štátom a umoţňujú sa mu zúčastňovať sa na verejné politike 

iným spôsobom ako prostredníctvom volieb.  

Podnikateľský sektor poskytuje sluţby, za ktoré realizuje priemerný zisk. Podnika-

teľská oblasť sluţieb sa zameriava na banky, poisťovne, hotely, leteckú dopravu, marke-

tingový výskum, niektoré lekárske sluţby, cestovný ruch, právne a komerčné poradenstvo, 

súkromnú dopravu, osobne a opravárenské sluţby.“ viz.Vaštíková (2008, str.12) [14] 

1.1 Historický vývoj sluţieb 

V minulosti sa význam sluţieb pre národné hospodárstvo silno podceňoval. Prvými 

kritikmi významu sluţieb boli fyziokrati, ktorí uznávali ako jedinú produktívnu činnosť 

poľnohospodárstvo. Ďalším bol Adam Smith, ktorý síce nepodporoval názor fyziokratov, 

ale tieţ tvrdil, ţe sluţby ako statky neprodukujú ţiadnu hodnotu. Boli popísané ako ne-

plodné a neproduktívne, pretoţe sú spotrebovávane v rovnakom okamţiku, v ktorom sú 

aj produkované, nepretvárajú sa a nerealizujú v akejkoľvek komodite. V prvej polovici 

19. Storočia Jean Baptiste Say sa domnieval, ţe činnosti, ktoré sú uţitočné a poskytujú 

spotrebiteľovi uspokojenie, ako napríklad lekár, ktorý lieči, sú produktívne.  

Ďalším odporcom sluţieb bol aj Karol Marx, ktorý rozdeľoval ekonomické sektory 

na produktívne  a neproduktívne. Jeho názory zdieľala aj v praxi centrálne plánovaná 

ekonomika, a aj preto sa celý sektor sluţieb výrazne oneskor vo svojom rozvoji.  Aţ Al-

fred Marshall, začiatkom 20. Storočia, uvádza, ţe všetky činnosti produkujú sluţby 

a poskytovaní sluţieb uspokojujú potreby. Nedávne názory tieţ dokumentujú, ţe jediným 

rozdielom medzi tovarom a sluţbami je, to ţe sluţba nevedie ku zmene formy tovarov. 

[14]
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1.2 Poskytovanie sluţieb vo verejnej správe 

Verejný sektor a jeho odvetvia produkujú verejné statky a sluţby. [1] Ich spotreba 

nevyvoláva pokles spotreby u iného subjektu, znamená to , ţe tento statok ,je nedeliteľný, 

teda ho neubúda (napr. verejné osvetlenie). Spotrebitelia spolu nesúťaţia o moţnosť  

spotreby tohto statku. Verejné sluţby nie sú predmetom zmeny a teda nie je moţné sta-

noviť ich cenu na trhu. [5] 

„Pri zabezpečovaní takýchto verejných statkov je verejná správa svojím spôsobom 

v monopolnej pozícii. Sociálne dávky, osobné doklady, stavebné povolenia a ostatné sú 

poskytované len v rámci jej „monopolných“ administratívnych štruktúr (systém orgánov 

štátnej správy). Občania sú „nútenými zákazníkmi“. Nemôţu si vybrať ponúkajúcu stra-

nu. Monopolná situácia by mala byť nahradená skutočným konkurenčným prostredím, 

alebo – tam, kde nie je moţné vytvoriť reálne konkurenčné prostredie – pouţitím spôso-

bov, ktoré môţu takúto situáciu do určitej miery simulovať.“ viz. Bojanowsky (2000, 

str.10) [1] 

Síce sú tieto sluţby  svojou povahou verejné,  u mnohých z nich ( napr. kultúra, so-

ciálna starostlivosť, zdravotníctvo) je moţné do istej miery uplatniť niektoré prvky, trţ-

ných mechanizmov. Takýto typ sluţieb sú zmiešané statky.  Je pochopiteľné, ţe sféru ve-

rejnej správy nie je moţné úplne podrobiť trţným princípom, ale ich čiastočné uplatňo-

vanie, zdôrazňujúce  morálne hodnoty a efektívnosť voľného trhu, prináša nepochybné 

výhody. [5] 

1.3 Marketing vo verejnom sektore a jeho opodstatnenie  

Marketing sluţieb sa začal orientovať na trţné a netrţné sluţby aţ v 70 – 80. ro-

koch. 

Vývoj verejnej správy na Slovensku prechádza v posledných desaťročiach znač-

nými zmenami. Snaha vytvárať a udrţať podmienky pre dlhodobú prosperitu tak na 

úrovni štátu ako aj na miestnej a regionálnej úrovni, prináša so sebou potrebu pouţívať 

nové, netradičné a moderné prístupy pri plánovaní a riadení jednotlivých území.  

Jedným z moderných prístupov, ktorým by bolo moţné prispieť k riešeniu niekto-

rých problémov je vyuţívanie marketingu verejných sluţieb. [14] 

Orientácia profilácie verejných sluţieb na potreby zákazníkov, má korene v novom 

riadení verejnej správy, tzv. New public management, inými slovami povedané „na sluţ-
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bu orientované riadenie verejnej správy.“ Dôleţitým predpokladom pre aplikáciu marke-

tingového riadenia je zlepšenie komunikácie a informovanosti občanov, podnikateľov 

a investorov a prieskumy spokojnosti, tak aby procesy a sluţby čo najskôr zodpovedali 

potrebám občanov. [1] 

S marketingom sluţieb verejného sektoru sa môţeme tieţ stretnúť v kontexte s ak-

tuálnym znením zákona o dani z príjmov po novelách 504/2009 Z.z a 563/2009 Z.z., 

pretoţe podľa zákona sú daňovníkmi i obce, vyššie územné celky, vysoké školy, úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce a iné 

inštitúcie, ktoré poskytujú sluţby verejnej, či miestnej správy  a samosprávy.  

Je skutočne podstatné aplikovať nástroje marketingu na sektor VS? 

Cieľom VS je dosiahnutie spoločensky a individuálne optimálnej spotreby statkov 

špecifického typu. [9] 

Mnoho marketingových technik je neúčelných, irelevantných a neaplikovateľných 

pre oblasť verejných sluţieb. Ale medzi veľmi prínosné techniky patrí napríklad prie-

skum trhu. [12] 

Občan financuje, je odoberateľom  i konzumentom výkonov  verejnej úlohy, preto 

je jej najvyšším zadávateľom. [1] 

Okrem výskumov verejnej mienky sa vyuţívajú trţné a sociálne výskumy. Posky-

tujú mechanizmy, ktoré môţu pomôcť tým, ktorí formulujú politiku vo verejnom sektore, 

spoznať názory verejnosti.  A tak marketing pomáha pochopiť a vytvárať potreby verej-

nosti, vyvíjať sluţby, poskytovať informácie o nich a distribuovať ich, hodnotiť mieru 

spokojnosti verejnosti so sluţbami a so systémom dodávky verejných sluţieb. [12] 

Špecifické vlastnosti marketingu verejných sluţieb 

Najvýraznejším špecifikom je samotný fakt, ţe produkt je najčastejšie predstavo-

vaný sluţbou s vysokým kontaktom so zákazníkom – občanom. Vo verejnom sektore do-

chádza ku výmennej transakcii sprostredkovanou treťou stranou, ktorou je daňový prí-

jem, verejný rozpočet, či donátor. To je hlavný rozdiel oproti tradičnému poňatiu výmeny 

medzi zákazníkom a výrobcom, kedy sa vymenia peniaze za tovar, či sluţbu.  

Špecifické sú tieţ ciele, ktoré sluţby verejného sektoru majú. Primárnym cieľom je 

zabezpečenie spoločenských potrieb.  Jedná sa napríklad o budovanie technickej 

a sociálnej infraštruktúry štátom a miestnou správou.  
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 Spoločným menovateľom je spoločenský prospech a pozitívne externality, ktoré 

pri poskytovaní týchto sluţieb vznikajú (napr. prevádzkovanie domovy detí a mládeţe). 

Prispievajú veľkou mierou ku zniţovaniu rizika kriminality a ďalším patologickým ja-

vom. V súvislosti s externými úţitkami je teda náročné určiť jediného uţívateľa sluţby.  

Špecifikom tu je aj legislatíva, ktorá sprevádza celý proces sluţby. Jej strnulosť 

komplikuje moţnosť rýchlejšej reakcie na novo vzniknuté situácie. Mnohé prvky 

z marketingu sluţieb verejného sektoru musia byť upravené aby zodpovedali potrebám 

špecifických skupín uţívateľov. [12] 

1.4 Charakteristika vlastností produktu – sluţieb verejnej správy 

Vo verejnom sektore sa produkujú statky hmotnej povahy ( knihy, publikácie), tak 

aj nehmotnej povahy, ako napríklad vzdelávacie akcie, projekty či „nové myšlienky“ 

o ktorých sa hovorí v súvislosti s tzv. cause marketingom. Najčastejšie sa ale vo verej-

nom sektore produkujú sluţby. Ako je vlastne sluţba definovaná? „Sluţba je akákoľvek 

činnosť, alebo výhoda, ktorú jedna strana môţe ponúknuť druhej strane, je v zásade ne-

hmotná a jej výsledkom nie je vlastníctvo. Produkcia sluţby môţe, ale nemusí byť spoje-

ná s hmotným produktom“ viz. Vaštíková (2008, str.13). 

Definícia zdieľa zdôraznenie nehmotnej povahy sluţieb - nehmotnosť. K ďalším 

vlastnostiam sluţieb patria : neoddeliteľnosť, heterogenita, zničiteľnosť, vlastníctvo. [14] 

Nehmotnosť 

Sluţbu nie je moţné zhodnotiť ţiadnym fyzickým zmyslom, nedá sa ju pred kúpou 

prehliadnuť a len v málo prípadoch je moţné si ju vyskúšať. Niektoré prvky, ktoré pred-

stavujú kvalitu ponúkanej sluţby, ako napr. spoľahlivosť, osobný prístup predavačky 

a iné, je moţné si overiť aj pri samotnom nákupe a zároveň aj spotrebe sluţby. Preto túto 

skutočnosť je vyššia miera neistoty zo strany zákazníkov. A to bez ohľadu na to, či sa 

jedná o trţnú, verejnú, alebo neziskovú sluţbu. Odstrániť sa túto skutočnosť snaţí marke-

ting sluţieb tak, ţe usiluje o vytváranie kvalitnej značky, či mena firmy. Ďalej posilnením 

marketingového mixu o prvok zvaný materiálne prostredie a tieţ zameraním sa na komu-

nikačný mix. [14] 

Neoddeliteľnosť 

Je ďalšou vlastnosťou sluţieb, ktorá dokumentuje jav nutnosti prítomnosti zákaz-

níka pri produkcii a zároveň pri spotrebúvaní sluţieb. Poskytovateľ sluţby a zákazník sa 
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musí stretnúť v mieste a v čase tak, aby zákazník získal výhodu z poskytnutia sluţby. 

U niektorých sluţieb nie je potrebná účasť zákazníkov po celú dobu. Čo sa týka verej-

ných sluţieb u mnohých je prítomnosť zákazníka nutná. Príkladom môţe byť lekárske 

ošetrenie, ktoré nie je moţné zrealizovať bez samotného pacienta. 

K vzájomnej interakcii dochádza aj keď je producent nahradený strojom. Odbúra-

nie tohto faktoru pri poskytovaní verejných sluţieb elektronicky sa zamedzuje veľkou 

mierou tomu, aby sluţba bola poskytnutá nekvalitne zo strany zákazníka, či producenta. 

[14] 

Heterogenita (variabilita) 

Súvisí predovšetkým so štandardom kvality sluţieb. Kvalitu sluţieb ovplyvňuje 

ako chovanie poskytovateľa, ale i zákazníka. Práve toto je problém predvídať a k tomu sa 

zavádzajú isté normy chovania. Kvalita rovnakej poskytovanej sluţby sa môţe odlišovať. 

Jedna úradníčka môţe byť milá a príjemná, druhá uţ nemusí byť. Preto management mu-

sí stanovovať normy kvality chovania zamestnancov  ich výchovou a motiváciou, spolu 

s výberom a plánovaním procesov poskytovaných sluţieb. [14] 

Zničiteľnosť – pominuteľnosť 

Táto vlastnosť pramení z nemoţnosti sluţbu skladovať, uchovávať a znovu predá-

vať, či vracať. Potrebu sluţbu uchovať vzniká v dôsledku fluktuácie ponuky a dopytu po 

sluţbách v mieste, alebo čase. Zladiť kapacity producentov s reálnym kúpnym potenciá-

lom predkladanej sluţby je úlohou vedenia marketingu. Príkladom môţe byť zvýšiť počet 

pracovníčok na daňovom úrade v období podávania daňových priznaní, predĺţenie pra-

covnej doby, najatie zamestnancov na čiastočný úväzok, či praktikantov. V prípade elek-

tronických sluţieb to môţe byť aj zabezpečenie kvalitného pripojenia, funkčnosti webo-

vých stránok. [14] 

Nemoţnosť vlastniť sluţbu 

Výmenou za svoje peniaze zákazník nezískava ţiadne vlastníctvo, len právo či prí-

stup k činnosti, ktorá mu sluţbu poskytne. Táto vlastnosť má vplyv na distribučné kanály, 

ktorými sa sluţba dostáva k zákazníkom, preto sú volené krátke a priame.



8 

 

1.5 Marketingový mix sluţieb 

Kaţdá organizácia má rôzne nástroje, ktorými ovplyvňuje dopyt po svojich sluţ-

bách, či výrobkoch. Súbor takýchto nástrojov pomenúvame marketingový mix. Vyuţíva 

sa k priblíţeniu a propagácii produktu jeho uţívateľom. Slúţi k rozhodovaní o ľuďoch, 

ktorí sluţbu realizujú o materiálnom prostredí, kde sú sluţby ponúkane a dodávané, a tieţ 

pomáha pri výbere procesov, ktorými sa sluţba dostáva k jednotlivým uţívateľom, klien-

tom a príjemcom. [5] 

Príčinou tvorby marketingového mixu sú samotné vlastnosti sluţieb. Kvôli nim sa 

začal vyuţívať aj rozšírený marketingový mix. A bol o pôvodné štyri P :Produkt (Pro-

duct), Cena (Price), Miesto (Place), Podpora predaja (Promotion) rozšírený o ďalšie tri : 

Materiálne prostredie ( Physical evidence), Ľudia (People), Procesy (Processes). Avšak 

sa vďaka nim sa aj značne skomplikoval marketing, a vytvoril sa veľmi zloţitý komplex 

sluţieb. [5] 

1.5.1 Produkt 

Rozumie sa ním všetko, čo organizácia ponúka spotrebiteľovi na uspokojenie jeho 

hmotných i nehmotných potrieb. U čistých sluţieb sa popisuje produkt ako proces, bez 

pomoci hmotných výsledkov. [14] 

Verejný sektor poskytuje ako produkt – sluţbu, kde v uţšom slova zmysle patrí tá 

časť potrieb, ktorú súkromný sektor nedokáţe uspokojiť sám, a ktorú dodá občanovi sek-

tor štátnej, či miestnej samosprávy na základe svojich štatutárnych funkcií. [5] 

Verejné sluţby ponúkané obcou tvoria tú časť produktu, ktorú môţe obec ovplyv-

ňovať priamo buď tým, ţe sluţbu sama vykonáva, alebo sa na poskytovaní sluţieb po-

dieľa zriadením, či výberom organizácie poverenej realizáciou sluţby a jej financovaním. 

Sluţby tvoria podstatnú časť produktu obce. 

Zloţitý produkt obce – verejná sluţba sa dá rozčleniť na tri základné zloţky: 

 prvky 

 formy 

 úroveň 

Produkt je tvorený hmotnými a nehmotnými prvkami celkovej ponuky. Prevaţne 

nehmotný prvok tkvie v chovaní zamestnancov úradov, v ich ochote, prístupu ku klien-

tovi, flexibilite a profesionálnej zdatnosti. 
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 Hmotným prvkom je potom prostredie úradu, kde je sluţba poskytovaná. Ale 

i technické vybavenie (software). 

Tu môţeme u elektronických sluţieb VS zaradiť virtuálne prostredie webových 

stránok, ktoré môţe vplývať na klienta rovnakým spôsobom ako príjemné prostredie kan-

celárie. 

Z iného hľadiska sa technickou vybavenosťou myslí jednoduchosť poskytovaných 

sluţieb a bezproblémovosť. 

 Niektoré prvky sluţby sú kontrolovateľné, iné naopak nie je moţné ovládať – sú 

nekontrolovateľné. Dajú sa však ovplyvniť štandardizáciou produktu, ktorá sa zakladá 

na vytvorení noriem chovania úradníkov, automatizáciou niektorých rutinných procesov, 

informovanosťou klientov, atď. 

Formou produktu sa myslí spôsob ponúkania sluţby spotrebiteľom – občanom. 

Je moţné poskytovať sluţbu vlastnou organizáciou ( napr. obecného úradu), prostredníc-

tvom rozpočtových a príspevkových organizácií, či uzatváraním zmlúv so súkromným 

sektorom. Pri rozhodovaní o zvolenej forme produktu je potrebné poznať poţiadavky 

klientov, príjemcov, zákazníkov a urobiť analýzu efektívnosti poskytovania produktu. 

Úroveň produktu súvisí bezprostredne s jeho image a s jeho kvalitou a kvantitou. 

Ku zlepšeniu image verejných sluţieb prispievajú hlavne ľudia – zamestnanci, ktorí sú 

priamymi poskytovateľmi sluţieb. Preto je potrebné zabezpečiť efektívne riadenie ľud-

ských zdrojov. 

Kvalita je zásadnou vlastnosťou verejných sluţieb poskytovaných jej zákazníkom. 

So zabezpečovaním kvalitných sluţieb súvisí jej hodnotenie. Je moţné ho previesť for-

mou verejných prieskumov, údajov, ktoré poskytujú manaţérske informačné systémy, pí-

somné i ústne spätné väzby zachytené pomocou zamestnancov, zákazníkov 

a verejnosťou. Avšak len samotné hodnotenie nestačí, je potrebné ho aplikovať a vypra-

covať stratégie, ktoré sú v súlade s plánom rozvoja kvality. Marketing obce vníma kva-

litu ako systém ktorý tvorí tri zloţky: image, technická kvalita, funkčná kvalita. 

Technická kvalita súvisí s tým, čo zákazník obdrţí v priebehu svoje interakcie 

s organizáciou poskytujúcu sluţby. Je merateľná pomocou objektívnych ukazovateľov 

a je dôleţitým prvkom hodnotenia sluţby zákazníkom. 

Funkčná hodnota súvisí s spôsobom realizácie technických prvkov sluţby. Zabez-

pečujú ju určití ľudia v procese. Je tieţ súčasťou hodnotenia sluţby zákazníkom.  
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Image je povesť, ktorá hovorí o produkte. Je nutné dbať na priebeţné vylepšovanie 

image, ktorá by mala zodpovedať skutočnej kvalite či skutočnému výkonu. [5] 

Obrázok 1. 1. Technická a funkčná kvalita sluţieb 

Vývoj Produktu 

Špecifickou oblasťou vývoja nových verejných sluţieb, či produktov verejného 

sektoru je to, ţe v mnohých prípadoch je usmerňovaný formálne demokratickým proce-

som, v ktorom politici predstavujú svoje návrhy vzhľadom na dopyt občanov či podľa 

vlastnej vôle. V mnohých prípadoch sa nemusí líšiť obsah produktu, ale len jeho forma. 

Zmenený, alebo celkom nový produkt ponúka verejný sektor v dôsledku zmien  zákona 

povinne. [5] 

1.5.2 Cena 

Mnohé sluţby poskytované miestnou samosprávou, či štátnou správou sú zo záko-

na bezplatné. Nejedná sa o bezplatnosť v pravom zmysle slova. Verejné sluţby nemajú 

spravidla ţiadnu cenu, alebo majú cenu dotovanú. Pretoţe sú vţdy platené z prostriedkov 

pochádzajúcich z daní občanov, alebo podnikov, či zo systému povinného poistenia. [5] 

„Verejný sektor ( hlavne štát) disponuje takými inštrumentmi, ktoré môţu významne 

ovplyvňovať chovanie občana ako spotrebiteľa v procese voľby jeho optimálnej spotrebi-

teľskej stratégie. Štát ovplyvňuje chovanie spotrebiteľa napr. nasledujúcimi opatreniami: 

zavádzaním alebo zrušením selektívnych daní a cla (resp. zmenou daňovej sústavy) 

ovplyvňuje  výber spotrebiteľa pri voľbe statkov; zmenami v daňovej sadzbe dane 

z príjmu fyzických a právnických osôb; dotačnou a sociálnou politikou.“ viz. Ochrana ( 

2001, str. 58). [11] 
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Cena verejnej sluţby závisí na kvalite poskytovaného produktu. Zahŕňa mnoţstvo 

prvkov  týkajúcich sa  nehmatateľnosti sluţieb. Tieto sú atmosféra prostredia, úroveň hy-

gieny, stav budovy a postoj samotných zamestnancov. Úroveň zainteresovanosti zamest-

nancov v osobitých prípadoch dokladá sledovanie telefónnych hovorov, ktorými sa kon-

troluje spokojnosť zákazníkov – občanov. [6] 

Rozhodnutie o tom, či má cena kryť náklady, alebo je nástrojom dosiahnutia urči-

tého politického alebo sociálneho cieľa je výsledkom politického konsenzusu. Potom 

priestor na uplatňovanie cenovej politiky je značne obmedzený. 

Rozhodnutie o tom, či stanoviť ceny u niektorých sluţieb, alebo ich poskytovať 

zadarmo, vychádza z odpovedí na nasledujúce otázky: 

1. Dokáţeme identifikovať 

spotrebiteľa sluţby? 

2. Aký cieľ sledujeme zavede-

ním ceny? 

3. Schopnosť spotrebiteľa pla-

tiť. 

4. Náklady na vyberanie po-

platkov na určité sluţby. 

5. Aká je cieľová skupina, kto-

rej je poskytovaná sluţba? 

6. Je zavedenie poplatkov za 

danú sluţbu nevyhnutné? 

7. Aké sú celkové náklady na 

realizáciu sluţby? 

8. Aká časť celkových nákla-

dov na sluţbu by sa mala dotovať? 

9. Aká by mala byť forma do-

tácie – pevná, či variabilná? 

10. Mal by byť poplatok určo-

vaný na základe majetkových pomerov 

klienta? 

11. Aké sú priority 

v poskytovaní dotácií v rámci všetkých 

sluţieb? 

12. Má určitá cenová politika 

(dotačná politika) ďalšie dôsledky 

1.5.3 Distribúcia 

V marketingu organizácií verejného sektoru má predovšetkým za cieľ uľahčenie 

prístupu zákazníkov ku sluţbe. Súvisí s lokáciou sluţby, voľbou prípadného sprostredko-

vateľa dodávky sluţby a pohybom hmotných prvkov tvoriace súčasť sluţby. [12] 

Podstatou je rozhodovanie akým spôsobom sa produkt dostane ku konečnému spot-

rebiteľovi, to znamená akým distribučným kanálom. Takţe ide o voľbu distribučného ka-

nálu. [5] 

Ak organizácia verejného sektoru poskytuje svoj produkt sama, ide o priamy dis-

tribučný kanál. Takţe nevyuţíva ţiadneho sprostredkovateľa. Poskytovanie verejných 
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sluţieb prostredníctvom informačných technológií  a internetu sa volá e-Government. 

Príčinou takéhoto poskytovania je pohodlie občanov, rýchlosť a hlavne úspora nákladov. 

V prípade, kedy však obec vykonáva prenesenú pôsobnosť štátnej správy, je jej úrad 

v podstate určitým typom distribučného kanálu, ktorého prostredníctvom vykonáva štát 

svoju moc, poprípade slúţi občanom daného územia. 

Priamy distribučný kanál vyuţíva napr. obec hlavne tam, kde vykonáva prenesenú 

pôsobnosť štátnej správy. 

Ak poskytovanie sluţby zverí napr. obec inej organizácii, súkromnej či neziskovej, 

hovoríme o nepriamom distribučnom kanále. Za takýto spôsob doručenia sa môţe čias-

točne povaţovať i zo strany štátnej správy vyššie spomínaná prenesená pôsobnosť na 

obec. Vyuţíva sa hlavne tam, kde iné organizácie sú schopné sluţbu poskytnúť efektív-

nejšie a pre vyššiu spokojnosť občanov. [5] 

S výberom distribučných metód súvisí i výber umiestnenia poskytovateľa sluţby. 

Rozumieme tým miesto, v ktorom sú prítomní pracovníci a zariadenia poskytujúce sluţ-

by. Pričom budova by mala nachádzať na ľahko dostupnom mieste a nie moc vzdialenom 

od samotného zákazníka. Ak poskytovateľ a zákazník komunikujú prostredníctvom elek-

tronickej cesty je dostupnosť miest, kde je sluţba poskytovaná sprostredkovaná len jed-

ným miestom – internetovou stránkou obce, úradu, inštitúcie. 

„Rovnosť prístupu k verejným zariadeniam môţe byť spochybnená i časovými roz-

dielmi (danými vzdialenosťou) v prístupe k týmto zariadeniam medzi ich uţívateľmi. Čím 

ďalej býva uţívateľ od inštitúcie poskytujúcej sluţbu, tým menej ju vyuţíva. „ viz. Janeč-

ková, Vaštíková (1999, str. 84). [4] 

Preto je nutné rešpektovať časový prah prístupu pre všetkých uţívateľov. 

1.5.4 Materiálne prostredie 

„Nehmotná povaha sluţieb znamená, ţe zákazník nedokáţe posúdiť dostatočne 

sluţbu skôr, ako ju spotrebuje. Materiálne prostredie je svojim spôsobom dôkazom 

o vlastnostiach sluţby. Môţe mať mnoho foriem -  od vlastnej budovy či kancelárie, 

v ktorej je sluţba poskytovaná, po napr. broţúrku, vysvetľujúcu rôzne typy poistenia po-

núkaných poisťovacou spoločnosťou.“ viz. Vaštíková (2008, str. 27). [11] 

Materiálne prostredie má dve podoby, periférne a základné prostredie. Spoločne 

sa podieľajú na vytváraní image sluţby.  

Základným prostredím sa myslí priestor, v ktorom je sluţba poskytovaná a jeho 

vybavenie. Je teda nevyhnutnou súčasťou sluţby. V e-Governmente by týmto prostredím 
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mohol byť samotný vzhľad stránok, pretoţe je to prvé čo vidíme, keď sa dostaneme na 

stránky  nejakej inštitúcie. A podľa toho, aký názor máme na vizuálny vzhľad stránok 

môţeme hodnotiť sluţbu ešte predtým, ako ju skutočne vyuţijeme.  

Periférne prostredie dotvára dojem, ktorý si zákazník dotvorí vstupom do základ-

ného prostredia. Sú to napríklad formuláre, ktoré zákazník vypisuje či ktoré si môţe 

priamo stiahnuť na internetových portáloch.[5] 

1.5.5 Komunikačný mix sluţieb 

Marketing vlastne znamená snahu o zvýšenie pravdepodobnosti úspechu na trhu. 

Venuje pozornosť názorom a hodnoteniam verejnosti  a spotrebiteľov. Aby zákazník ve-

del o kvalitách produktu, či sluţby je nevyhnutná komunikácia s verejnosťou a so zákaz-

níkmi. Základ marketingovej komunikácie pozostáva  zo znalosti zákazníka, jeho zvy-

kov, potrieb, prianí. Na základe znalosti zákazníka sa následne vytvorí ponuka – najčas-

tejšie v konkrétnej podobe produktu,  nejakého tovaru  či sluţby .Na tomto mieste produ-

cent komunikuje so zákazníkom prostredníctvom tohto produktu, konkrétne jeho vlast-

nosťami. Ako sú kvalita, spoľahlivosť, značka, dostupnosť, rýchlosť, módnosť, servisné 

sluţby a mnohé iné. A to platí aj pre produkt – elektronické sluţby VS, pretoţe občania 

posudzujú produkt i na základe týchto vlastností. [4] 

Avšak ponuka hocijakého produktu by mala byť samozrejme podporená viacerými 

formami komunikácie. V marketingu sa tieto formy – nástroje komunikácie označujú ako 

komunikačný mix, ktorý tvoria: reklama a propagácia, osobný predaj, podpora predaja, 

public relations – u tohto nástroja často dochádza  k jeho ďalšiemu členeniu na vlastné 

public relations (PR), veľtrhy a výstav a sponzorovanie. 

Zvolením komunikačného kanálu tvorba komunikačnej politiky ešte nekončí. Aţ 

jej cieleným plánovaním a následne tvorbou tzv. mediálneho plánu sa dá hovoriť 

o komunikačnej politike. Avšak ešte pred samotným utvorením plánu predchádza i nutná 

analýza súčasného stavu komunikácie a určenie špecifických cieľových skupín. 

Na nástroje komunikačného mixu sa v marketingu sluţieb VS treba pozerať z inej 

pozície, pretoţe ich uplatnenie sa líši v porovnaní s marketingom trţných produktov. [5] 

1.5.6 Reklama a propagácia 

Reklama je platená, neosobná forma  masovej komunikácie uskutočňovaná pro-

stredníctvom tlačových médií, rozhlasu a televízie, ďalej reklamných tabulí, plagátov atď. 
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Jej cieľom je informovať široký okruh spotrebiteľov, ovplyvniť ich nákupné chovanie, 

podpora určitej myšlienky, povesti firmy, osoby, či miesta. [14] 

Prostriedkami propagácie u marketingu sluţieb VS sú hlavne propagačné materiály 

(informačné broţúrky, letáky, plagáty) a v súčasnej dobe dominuje hlavne internet, ako 

médium sprostredkujúce mnoho  propagačných informácií. [5] 

1.5.6.1 Osobný predaj 

Jeho význam spočíva v kladení dôrazu na zodpovedný, profesionálny prístup všet-

kých pracovníkov štátnej správy. Tento osobný predaj sluţieb poskytovaných pracov-

níkmi úradov je jedným zo súčastí marketingového mixu „ Ľudia“,  viz. niţšie. Výhodou 

oproti ostatným prvkom marketingového mixu, je v moţnosti pôsobenia na zákazníka 

a stimulácia nákupu ďalších sluţieb a teda tieţ prehlbovanie vzťahov. [5] 

1.5.6.2 Vzťahy s verejnosťou – Public Relations (PR) 

Je to proces vytvárania vzťahov  a vzájomnej komunikácie medzi organizáciami a 

verejnosťou. Dostáva sa do popredia v porovnaní s ostanými nástrojmi komunikačného 

mixu, pretoţe uplatnenie všetkých jeho foriem vytvára moţnosť pôsobenia obecných 

úradov na obyvateľa, podnikateľov, zamestnancov a návštevníkov. Pri poskytovaní slu-

ţieb VS sa inštitúcia VS snaţí o uspokojenie potrieb verejných sluţieb dosiahnutím mno-

hých vopred vytýčených cieľov. Tento  komunikačný nástroj sa stáva i nástrojom spätnej 

väzby na kaţdodennú prácu úradov. 

Výhodou PR je, ţe pri pomerne nízkych nákladoch dokáţe osloviť pomerne širokú 

verejnosť. Pôsobením PR sa vytvárajú zmeny vo vedomí, názoroch, postojoch a chovaní 

ľudí vo vnútri  i mimo organizácie. [4] 

V rámci PR sa uplatňujú mnohé aktivity : 

„uverejňovanie pravidelných správ v komunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, 

televízia); spolupráca s najrôznejšími inštitúciami; účelové kampane a krízová komuni-

kácia; publicita, tlačové konferencie, besedy a interview; reprezentácia organizácie; 

corporate identity – vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu; kaţdá osoba má právo prijať 

informácie uchovávané štátnymi orgánmi; lobbing - predávanie a získavanie informácií 

dôleţitých pre rozvoj organizácie“ viz. Janečková, Vaštíková (1999, str.98). [5] 
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„Pre publicitu v prípade verejnej správy sú odporúčané Radou Európy sú tieto 

zásady: 

 Informácie nemajú byť odmietnuté, i keď ţiadateľ nemôţe preukázať oprávnený 

záujem 

 Prístup k informáciám má byť uplatňovaný na princípe rovnosti 

 Informácie majú byť poskytnuté v primeranej lehote 

 Príslušný orgán musí poskytnúť dôvody odmietnutia ţiadosti o informácie 

 Zamietnutie ţiadosti musí byť preskúmané 

 Prístup k informáciám sa nevťahuje na zákonodarné a súdne orgány“ viz. Ja-

nečková, Vaštíková (1999, str.99). [5] 

1.5.7 Ľudia 

Ľudia, zákazníci, i poskytovatelia produktu sú významným nástrojom marketingo-

vého mixu sluţieb. Charakter verejnej sluţby a jej realizácia nie väčšinou moţná bez vzá-

jomnej súčinnosti dodávajúceho a prijímateľa. Tento fakt len potvrdzuje uţ spomínanú 

základnú vlastnosť sluţieb – neoddeliteľnosť. Teda prijímateľ – zákazník je súčasťou 

realizácie sluţby a ovplyvňuje teda aj jej kvalitu. Okrem toho, ţe vstupujú do procesu 

tvorby sluţby ako producenti, sú samozrejme aj jej uţívateľmi a nositeľmi podpory 

predaja a šíriteľmi informácií. Posledná spomenutá funkcia zákazníkov je veľmi dôle-

ţitá v procese komunikácie. Pretoţe zákazník môţe tzv. ústnou reklamou,  prispieť 

k tomu či si iní občania urobia na danom trhu kladnú alebo zápornú predstavu.  

Samozrejme producentom sluţby je okrem zákazníka i zamestnanec, ktorý sa nie 

malou mierou podieľa na jej kvalite a tvorbe. Občania –zákazníci majú sklon hodnotiť 

management kaţdej inštitúcie podľa chovania jej zamestnancov. Kvalifikovaných 

a schopných zamestnancov by si mala kaţdý podnik vedieť vybrať, ale nielen to. Súčas-

ťou je následovne ich motivácia, profesionalita a prepracovaný proces vzdelávania. 

[5] 

1.5.8 Procesy 

Produkt, respektíve sluţby sa doručujú zákazníkom určitým spôsobom, procesom, 

ktorý väčšinou nie je moţné oddeliť od poskytovateľa. Zákazníci by sa mali uspokojiť 

nielen z produktu  - sluţby, ale i z spôsobu, akým je sluţba dodaná. Platí to hlavne 

u sluţieb u ktorých je vyţadovaná vysoká miera kontaktu so zákazníkom. Taktieţ je 
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veľmi dôleţité aby procesy poskytovania sluţieb boli jasné, jednoduché, zrozumiteľné 

a aby poţadovali čo najmenej úsilia a času od zákazníka.  

Pri poskytovaní sluţieb je potrebná ich klasifikácia o aký druh sluţby sa jedná – 

s vysokým, stredným, alebo s nízkym kontaktom so zákazníkom.  

Proces dodávky sluţby sa zachycuje i pomocou diagramov, odhaľujúce kritické 

miesta v systéme, mieru zapojenia zákazníkov do poskytovania a tieţ poţiadavky na in-

formácie v kaţdej etape procesu. Dôleţitými prvkami pre dosiahnutie efektívneho fungu-

júceho systému sú informačný systém, mechanizácia procesov (tam kde je moţné vylúčiť 

z priameho styku s poskytovateľom) a celkové zvyšovanie informovanosti zákazníkov 

o pouţití rýchlejších procesov, ktoré sa môţu dodávať aj prostredníctvom informačného 

systému. [5]
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2 Charakteristika trhu sluţieb verejnej správy 

Trhom pre elektronické sluţby verejnej správy je územie celej Slovenskej republi-

ky. 

2.1 Analýza makroprostredia 

Pojmom makroprostredie označujeme vonkajšie prostredie, v ktorom sa firma po-

hybuje. Faktory, z ktorých sa skladá, môţu na jednej strane firme ponúknuť nové príleţi-

tosti, na druhej strane ju môţu ohroziť. Makroprostredie tvorí 6 hlavných faktorov, ktoré 

ovplyvňujú aj verejnú správu, ktorá poskytuje sluţby, ktoré sú naším produktom. [7] 

2.1.1 Vplyv ekonomického prostredia 

Slovensko je postkomunistickou dynamicky sa rozvíjajúcou krajinou, ktorá musela 

prechádzať transformáciou priemyslu a privatizáciou, ktorá mala aj politické pozadie. V 

ostatných rokoch si získava v zahraničí uznanie za radikálne ekonomické, daňové a so-

ciálne reformy. Tieto reformy a relatívne lacná pracovná sila so solídnou kvalifikáciou 

lákajú aj zahraničných investorov. Podľa výšky tvorby HDP je územie medzi Viedňou a 

Bratislavou na 15. mieste v poradí najbohatších regiónov v EÚ. [20] 

2.1.1.1 HDP 

V 4. štvrťroku 2009 sa podľa rýchleho odhadu vytvoril hrubý domáci produkt 

(HDP) v objeme 16 498,2 mil. eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2008 reálne klesol v 

stálych cenách o 2,7 %. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2009 po sezónnom očistení vzrástol 

objem HDP v stálych cenách o 2%.  

Z hľadiska pouţitia vplýval na ekonomický vývoj pokles zahraničného i domáceho 

dopytu. Vývoz výrobkov a sluţieb sa zníţil o 5,2 % pri súčasnom poklese dovozu výrob-

kov a sluţieb o 10,3 %. Domáci dopyt bol niţší o 6,2 %. V rámci neho sa zníţila tvorba 

hrubého kapitálu o 22,9 %, spotreba neziskových inštitúcií slúţiacich domácnostiam o 

1,6 %  a konečná spotreba domácností o 1,9 %. Konečná spotreba verejnej správy vzrás-

tla o 2,9 %. Z vytvoreného hrubého domáceho produktu tvorila pridaná hodnota 14 870,2 

mil. eur. Medziročne klesla o 2,2 %. [18] 
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2.1.1.2 Miera Inflácie 

V roku 2009 dosiahla oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1°,6%. Čo sa týka 

vývoja inflácie v marci tohto roku 2010 mal na prvý pohľad výrazný nárast medziročnej  

inflácie v porovnaní s februárom (0,4 %). Bol zapríčinený nízkou porovnávacou 

bázou z minulého roka. Táto spôsobila relatívne vysokú medziročnú dynamiku rastu 0,8 

% pri nízkom raste cien oproti predošlému mesiacu iba 0,1 %. Ekonómovia očakávajú, ţe 

slabý dopyt z dôvodu vysokej nezamestnanosti bude pretrvávať aj naďalej, rast cien bude 

len pozvoľný. Na konci prvého polroka sa očakáva jej úroveň blízko 1 %. [19]  

2.1.1.3 Nezamestnanosť 

Patrí k hlavným problémom ekonomiky kaţdej krajiny sveta. V súčasnej dobe 

s ňou súperí väčšina krajín sveta a Slovensko nie je výnimkou. Podľa Eurostatu Sloven-

sko má s pomedzi krajín európskej únie piaty najvyšší počet ľudí bez práce. 

Miera nezamestnanosti bola ku koncu roku 2009 12,1 %. Celková zamestnanosť 

v 4. Štvrťroku 2009 dosiahla 2 161,7 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 

2008 klesla o 4 %. Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 

2009 je uvedená v tabuľke uvedenej niţšie. [26] 

Tabuľka 2. 1. Počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti 

  

  
2008 2009 

rok rok 

Počet nezamestnaných spolu (v tis. osôb) 257,5 324,2 

Index (rovnaké obdobie minulého roka = 

100) 

88,2 125,9 

Miera nezamestnanosti (v %) 9,6 12,1 

Zdroj: [26] 

Ako je uvedené v tabuľkách tak počet nezamestnaných sa neustále zvyšuje a to je 

alarmujúca informácia pre všetky firmy. Pretoţe vysoký počet nezamestnaných ma nega-

tívny vplyv na počet predaných výrobkov, alebo sluţieb. Sluţby verejnej správy majú 

však charakter verejného statku, ktorý musí byť voľne dostupný pre kaţdého občana. Vy-

soká miera nezamestnanosti však bude vplývať aj na verejný sektor, pretoţe väčšina slu-

ţieb verejnej správy sú financované zo štátneho rozpočtu, ktorý je tvorený daňami. Dane 

z príjmu platia tí občania, ktorí majú nejaký príjem, a preto je tu riziko neposkytovania 
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týchto sluţieb na kvalitnej úrovni. A stále narastajúci deficit štátneho rozpočtu k tejto si-

tuácii negatívne prispieva. 

2.1.1.4 Priemerná mzda 

Ku začiatku roka 2009 medzi krajinami EÚ s menou € patrilo Slovensko na koniec 

zoznamu, čo sa týka výšky priemerného mesačného platu. Z tohto dôvodu nízkych platov 

k nám stále radi prichádzajú noví investori, keďţe je tu stále lacná pracovná sila. [24] 

Priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku v roku 2009 stúpla medziročne o tri 

percentá na 744,50 eura. Informoval o tom dňa 4.3.2010 Štatistický úrad. V poslednom 

kvartáli minulého roka sa priemerný zárobok zvýšil o 2,1 percenta na 813,22 eura. Po za-

počítaní inflácie reálna mzda v roku 2009 vzrástla o 1,4 percenta, za štvrtý štvrťrok stúpla 

o 1,6 percenta. [16] 

2.1.1.5 Mena 

Slovenská republika vstúpila do eurozóny 1.1.2009. Najväčšou výhodou eura je, ţe 

zabezpečuje stabilitu SR z hľadiska jej finančného systému, tým ţe slovenská koruna bo-

la značne ovplyvniteľná výkyvmi na svetových finančných trhoch. Tým, ţe sa na Sloven-

sku zaviedlo Euro zvýšilo svoje komparatívne výhody aj pre zahraničných i domácich in-

vestorov. Zniţuje transakčné náklady, zniţuje náklady na vývoz pre slovenských exporté-

rov. Občanom zjednodušuje cestovanie a nákupy v zahraničí. [15] 

2.1.2 Vplyv demografického prostredia 

Môj výskum sa konal na území celej republiky, teda vo všetkých krajoch SR, kto-

rými sú to: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Ţilinský, 

Prešovský a Košický. 

Medzi najdôleţitejšie demografické vplyvy patria počet a hustota obyvateľov, 

veková a vzdelanostná štruktúra a taktieţ rozdelenie obyvateľstva podľa pohla-

via.Počet a hustota obyvateľstva na Slovensku 

K 31. decembru 2009 mala Slovenská republika 5 424 925 obyvateľov. Uzavre-

tých bolo 26 356 manţelstiev a rozviedlo sa 12 671 manţelských párov. Narodi-

lo sa  61 217 ţivých detí a zomrelo 52 913 osôb. Zahraničnou migráciou  získala Sloven-

ská republika  4 367 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska dosiahol hodnotu 

12 671.  

Hustota obyvateľstva bola k 31.12.2008 na 1 km2 ( prepočet na stredný stav) 110,2 

obyvateľov na 1 km2.  
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Tabuľka 2. 2. Prognóza vývoja obyvateľov na SR 

Rok ţivonarodení 

 

zomretí 

Prirodze-

ný prírastok 

Migrač-

né saldo 

2010 57 074 2 546 4 258 4 203 

2011 57 376 2 969 4 407 4 485 

2012 58 190 3 412 4 778 4 760 

2013 58 714 3 857 4 857 5 029 

Zdroj: [26] 

Podľa uvedenej prognózy slovenského štatistického úradu prirodzený prírastok 

obyvateľstva sa bude neustále zniţovať, ale naopak sa bude zvyšovať migračné saldo. Na 

to by mali reagovať všetky firmy a rovnako aj poskytovateľ sluţieb verejnej správy, teda 

štátna správa. 

2.1.2.1 Veková štruktúra 

Patrí k nie menej dôleţitým demografickým údajom, pretoţe veková štruktúra 

ovplyvňuje z veľkej časti povahu výrobku, či sluţby. Presnejšie komu bude daný produkt 

smerovaný a prípadne ako ho prispôsobiť, aby bol skutočne pre kaţdého. Elektronické 

sluţby verejnej správy by mohli byť určené skôr obyvateľom niţších vekových skupín, 

keďţe vyuţívajú výpočtovú techniku a internet vo väčšej miere. Ale keďţe elektronizácia 

verejnej správy je projekt zameraný na celú spoločnosť, preto je dôleţité sluţby prispô-

sobiť, čo najzrozumiteľnejšie a najpraktickejšie všetkým. 

Zloţenie obyvateľstva podľa veku k 31.12. 2008 bolo rozdelené do nasledujúcich 

kategórii: 

Vo vekovej kategórii 0-14 rokov bolo   836 069 

V kategórií 15-29 rokov     1 270 585 

V kategórií 30-44 rokov     1 230 181 

V kategórií 45-59 rokov     1 150 807 

V kategórií 60-74 rokov     643 904 

Zdroj: [26] 

2.1.2.2 Vzdelanostná štruktúra 

Podobne ako veková aj vzdelanostná štruktúra má veľký vplyv na charakter posky-

tovaných sluţieb a na to, komu je sluţba určená. Pri poskytovateľa sluţieb verejnej sprá-
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vy – štátnu správu, je veľmi dôleţité upraviť elektronické sluţby VS tak, aby boli taktieţ 

zrozumiteľné a dostupné občanom rozdielneho vzdelania. 

Od úrovne vzdelania záleţí aj ekonomická aktivita obyvateľstva, či zamestnanosť. 

V minulom roku 2009 bolo najviac ekonomicky aktívnych, s úplným stredným odborným 

vzdelaním, a to 921 000 obyvateľov. [27] 

Od tohto faktoru závisí aj dostupnosť daných sluţieb, pretoţe občan bez zamestna-

nia nemáva dostatok financií na internetové pripojenie, či počítač.  

Tabuľka 2. 3. Pracujúci ľudia v roku 2009 podľa vzdelania a pohlavia v tis. osobách 

  Učňov-

ské bez 

maturi-

ty 

Učňovské 

s maturi-

tou 

Úplné 

stredné vše-

obecné 

Úplné 

stredné 

odborné 

Vysoko-

školské 1. 

stupeň 

Vysoko-

školské - 2. 

stupeň 

spolu 859,6 123,9 115,8 921 39,5 377,2 

muţi 562,8 80 45,2 465,8 14,1 195,1 

ţeny 296,9 43,9 70,6 455,2 25,3 182,1 

Zdroj: [26] 

2.1.3 Vplyv technologického prostredia 

Vplyvy tejto oblasti môţe firma aktívne ovplyvňovať, pretoţe úzko súvisí 

s technologickou úrovňou firmy.[10] 

Pri poskytovaní elektronických sluţieb verejnej správy je technologické prostredie 

tvorené inováciami v oblasti výpočtovej techniky, internetového pripojenia a tvorby we-

bových stránok. 

Dnešný beţný uţívateľ internetu má široký prístup k rôznym sluţbám ponúkaným 

prostredníctvom internetu. Vyuţiteľnosť niektorých, je na dosť vysokej úrovni, preto aj 

nároky na elektronické sluţby VS budú čoraz vyššie. Štátna správa, ako poskytovateľ 

týchto sluţieb, pokiaľ chce ponúkať skutočne sluţby „na úrovni“, musí zabezpečiť kva-

litné a rýchle internetové pripojenie po celom území SR. A samozrejme, čo najkvalitnej-

šie, najfunkčnejšie a najuţitočnejšie webové stránky.  

Práve v dostupnosti internetu Slovensko má ešte stále čo doháňať. Podľa priesku-

mov z minulého roku 2009 na Slovensku vyuţívalo širokopásmový internet 15 % popu-

lácie. Z celkového počtu 2928 obcí aţ 27 % nemalo ţiadnu moţnosť pripojenia k široko-

pásmovému internetu. V rámci krajín OECD a Európskej únie (EÚ) to bolo výrazné zaos-
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távanie. Plánovalo sa pripojenie 200 000 domácností. Čo malo predstavovať zvýšenie pe-

netrácie širokopásmového internetu o nových 700 000 pripojených občanov. [28] 

Koncom januára roku tohto roku 2010 sa Slovensko dostalo na siedmu priečku 

v oblasti penetrácie internetu a to s podielom 40%, v porovnaní so všetkými krajinami 

východnej a strednej Európy. [22] 

2.1.4 Vplyv politicko-právneho prostredia 

Na firmy značne vplýva aj politické ale hlavne právne prostredie. 

Elektronizácia verejnej správy je súčasťou projektu Operačný program Informa-

tizácia spoločnosti (OPIS). Tento program vznikol aj kvôli vstupu Slovenskej republiky 

do Európskej únie, kde uţ v mnohých krajinách elektronická verejná správa existuje 

a funguje. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v zmysle uznesenia vlády č. 

1004/2006 sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPIS. Riadiacim 

orgánom je v zmysle uznesenia vlády č. 832/2006 Úrad vlády Slovenskej republiky.  

Pre oblasť informatizácie platí aktuálna legislatíva a ďalšie právne predpisy 

a vyhlášky. Mnohé z uvedených zákonov prešli viacerými novelizáciami v posledných 

dvoch rokoch, ktoré tu však neuvádzam. Patria sem: 

 Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 

 Výnos č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy 

 Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise 

 Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 

 Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode 

 Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

2.1.5 Vplyv kultúrneho prostredia 

Poskytovanie sluţieb závisí aj od tohto aspektu. Pretoţe hodnoty, tradície, zvyky a 

obyčaje obyvateľov danej krajiny či regiónu sa významnou mierou premietajú do samot-

nej činnosti firmy. [10] 

Počet uţívateľov internetu stále rastie, ale väčšina z nich je mladších vekových 

skupín. Čo sa týka vzdelania, nie sú uţ také rozdiely v počte uţívateľov, skôr v type slu-

ţieb, ktoré vyuţívajú. Ľudia vyšších vekových skupín nevyuţívajú internet nielen 

z dôvodu nedostatku financií, ale hlavne z dôvodu, ţe o jeho pouţívanie nemajú záujem. 
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Čo sa týka elektronických sluţieb VS, mnohí občania radšej uprednostňujú osobný spô-

sob komunikácie, pretoţe sú na tento spôsob komunikácie zvyknutí. [23] 

2.2 Segmentácia trhu 

2.2.1 Demografická segmentácia 

Medzi spotrebiteľov sluţieb verejnej správy, či uţ elektronických, alebo nie, patrí 

kaţdý občan SR nad 15 rokov. Pretoţe týmto vekom začína istá potreba komunikácie 

s inštitúciami VS. Takţe ich vyuţívajú muţi i ţeny, všetkých vekových kategórií i rôzne-

ho vzdelania. Elektronické sluţby VS sú určené pre kaţdého občana nad 15 rokov. 

2.2.2 Geografická segmentácia 

U tejto segmentácie stačí len dodať, ţe spotrebiteľmi nie sú len občania na území 

SR, ale po celom svete, kde je internetové pripojenie. Keďţe sa jedná o sluţbu ponúkajú-

cu prostredníctvom internetu. Jediná podmienka v rámci tejto segmentácie je štátne ob-

čianstvo, samozrejme pri poskytovaní len niektorých sluţieb VS. 

2.2.3 Psychologicko – sociálna segmentácia 

Jedná sa o segmentáciu trhu podľa osobnosti zákazníka, sociálnej skupiny, spolo-

čenskej triedy. Vychádza z toho, ţe kaţdý človek je jedinečným súhrnom duševných a 

fyziologických stránok. Dáva do súvislosti charakteristické znaky typu človeka so spôso-

bom jeho správania. Zákazníci sa delia podľa príleţitostí, na základe ktorej pouţívajú 

produkt alebo značku. Výhodou psychologickej segmentácie je, ţe umoţňuje lepšiu ad-

resnú komunikáciu so zákazníkom.[10]
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3 Metodika výskumu 

Záujmovou oblasťou môjho výskumu bol Návrh nových sluţieb verejnej správy 

pre občanov Slovenskej republiky. 

Hlavným predmetom môjho výskumu bola analýza postojov občanov Slovenskej 

republiky k Ústrednému portálu verejnej správy. A ďalej ich názory na elektronizáciu ve-

rejnej správy na Slovensku.  

3.1 Určenie problému a definícia cieľa výskumu 

Pre inštitúcie štátnej a miestnej správy je veľmi dôleţité poznať názory občanov na 

ich sluţby. A to preto, aby mohli zisťovať o aké sluţby záujem majú  a ako hodnotia tie 

súčasné. Problémom pri poskytovaní elektronických sluţieb verejnej správy je neznalosť 

týchto sluţieb u občanov SR a s tým súvisiaca neznalosť Ústredného portálu verejnej 

správy. 

Preto hlavným cieľom výskumu je zistiť názory občanov na Ústredný portál ve-

rejnej správy. Konkrétne hodnotenie jeho súčasného stavu a zistenie názorov na plánova-

ný budúci stav. Čiastkovými cieľmi sú zistenia postojov občanov k súčasným elektro-

nickým sluţbám vybraných inštitúcií a ich názory na ďalšie sluţby e-Governmentu.  

3.2 Orientačná analýza 

Pri ţiadnom marketingovom výskume by nemala chýbať úvodná orientačná analý-

za situácie. Jej obsahom v prípade môjho výskumu bolo hľadanie existujúcich informácií, 

týkajúce sa mojej témy. Sekundárne dáta som získala prostredníctvom prieskumov, rea-

lizovaných výskumnými agentúrami, ministerstvom, asociáciami (napr.: Tasr, TNS, Mi-

nisterstvo financií, ITAS Asociácia Slovenska, Inštitút pre verejné otázky) či internými 

prieskumami miestnych samospráv. Taktieţ som čerpala informácie z vládnych dokumen-

tov ( Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Stratégia informatizácie verejnej 

správy, Operačný program informatizácia spoločnosti a iné.) a odborných časopisov (eT-

REND, Dnes). Po ich preštudovaní som začala realizovať vlastný výskum a získavať tak 

primárne dáta spracovaním výsledkov z mnou zostaveného dotazníka.
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3.3 Plán výskumu 

Základným súborom sú všetci občania Slovenskej republiky s vekom viac ako 15 ro-

kov. 

Výberový súborom sú občania SR nad 15 rokov, ktorí uţ vyuţili, ale aj ešte nikdy nevy-

uţili sluţby e-Governmentu a ÚPVS. V počte respondentov výberový súbor bol pôvodne 

tvorený číslom 261. Ale po spracovaní výsledkov som musela niektoré vyradiť z dôvodu 

úplne nevyplnených dotazníkov a počet sa zníţil na konečných 232. 

Technika výberového súboru:  nereprezentatívna vzorka občanov vybraná technikou 

jednoduchého náhodného výberu. 

Technika výskumu: dotazovanie 

Nástroj: štruktúrovaný dotazník 

Metóda výskumu: kvantitatívny výskum 

Spôsob kontaktovania respondentov: časť výskumu som uskutočnila osobným dotazo-

vaním, konkrétne u občanov mesta Čadce. Väčšia časť výskumu bola realizovaná pro-

stredníctvom elektronického dotazníku, ktorý som posielala respondentom. Pričom na je-

ho zverejňovanie som vyuţila vo veľkej miere komunikačnú sieť Face book. 

Obdobie zberu dát: od 19.3 do 7.4. 2010 

Miesto dotazovania: konkrétnym miestom bolo len mesto Čadca v prípade osobného do-

tazovania. Elektronický spôsob dotazovania sa realizoval pomocou internetu. 

3.4 Pilotáţ 

Dôvodom pre vykonanie pilotáţe bolo odhalenie nedostatkov dotazníka. Prebehla 

v dňoch 17-18.3.2010 v kruhu mojej rodiny - na dvoch muţoch a jednej ţene. Všetci res-

pondenti mali samozrejme viac ako 15 rokov. 

Výsledkom bolo nakoniec zistenie nedostatkov konkrétne u otázok číslo 6, 8, 14.  

U otázok číslo 6 a 8 dôvodom bola ich nezrozumiteľnosť, preto som ich celé pre-

formulovala a upravila moţnosti odpovedí pre respondenta. U otázky číslo 14 som dopl-

nila moţnosť „ vyuţil(a) som elektronické sluţby verejnej správy. A posledné úpravy do-

tazníka sa týkali odstránenia jednej otázky. Ktorú som vylúčila na základe výsledkov z 

pilotáţe v kombinácii s vlastným úsudkom, dôvodu nevyuţiteľnosti a nezrozumiteľnosti 

otázky.
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3.5 Štatistické spracovanie zistených informácií 

Pri vyhodnocovaní dotazníka som vyuţívala program MS Excel 2007. Vytvorila 

som si datovú maticu s triedením prvého stupňa podľa sociodemografických parametrov. 

Následne som získané informácie preniesla do grafickej podoby pomocou grafov. A to 

v percentuálnom, čiţe relatívnom vyjadrení. Grafy majú podobu koláčových a pruhových 

s 3D efektom pre jasnejšie zobrazenie. 

3.6 Dotazník 

Bol nástrojom zberu primárnych údajov dotazníkového šetrenia. Pri jeho zostavo-

vaní bolo pre mňa hlavne dôleţité upraviť otázky tak, aby boli pochopiteľné pre respon-

dentov a aby správne definovali problémové oblasti, ktoré som chcela zistiť. Otázky mu-

seli byť dobre formulované, pretoţe dotazníkové šetrenie som realizovala aj prostredníc-

tvom elektronického dotazníka. Okrem toho som vyuţila aj osobné dotazovanie, kedy 

som mohla prípadné nedorozumenia objektívne vysvetliť, tak aby som nijako neovplyv-

nila respondenta. 

Problémové oblasti: 

 Postoj k informovanosti a propagácii  ÚPVS 

 Hodnotenie Ústredného portálu verejnej správy  

 Hodnotenie iných elektronických sluţieb verejnej správy 

 Postoje k budúcemu zdokonaleniu a rozšíreniu sluţieb Ústredného portálu ve-

rejnej správy 

 Postoje k iným sluţbám e-Governmentu 

 Postoje k bezpečnosti e-Governmentu a ku moţnosti zníţenia korupcie pro-

stredníctvom neho 

3.6.1 Štruktúra dotazníka 

Na začiatku dotazníku sa nachádza oslovenie respondenta, ktoré obsahuje informá-

cie o mojej osobe, predmete a účele výskumu. Tieţ zaručenie anonymity respondenta.  

Dotazník je zloţený z 21 otázok. Za filtračnú otázku je moţné povaţovať len 

otázku číslo 1. Pouţívate internet? Na druhej strane bolo pre mňa dôleţité aj hľadisko 

ľudí na sluţby e-Governmetnu, ktorí internet nepouţívajú. Keďţe bola väčšina dotazní-

kov vypĺňaná prostredníctvom internetu bola táto pravdepodobnosť minimálna. Ďalšími 
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filtračnými otázkami boli pre mňa, otázky číslo 9, 10, 11. Pretoţe mojím cieľom bolo 

okrem zistenia názorov na súčasný stav ÚPVS aj názory na ďalšie sluţby. Ak sa mi do-

stal do rúk dotazník, ktorý neobsahoval tieto zodpovedané otázky vylúčila som ich 

s výskumu. Identifikačných otázok som zaradila päť (otázky č.16,17,18,19,20), 

z dôvodu veľkého záberu respondentov. 

V dotazníku sa nachádzajú 2 otvorené otázky (č. 4, 21), 2 polo uzavreté (č. 7, 17), 

ostatné sú uzavreté otázky –tie majú charakter dichotomických (ot. č. 1, 20), trichoto-

mických (ot.č. 3, 9, 10, 11) a zostávajúce sú polytomické – pričom respondenti majú 

moţnosť výberu z viacerých moţností, kde môţu označiť buď jednu, alebo viacero moţ-

ností.  

Pri hodnotiacich otázkach som pouţila verbálnu hodnotiacu škálu – otázka č. 6. 

A u ostatných Likertovu škálu – otázky č. 5, 8, 12, 15. 

Pri konštrukcii otázok som sa neobišla bez pouţitia batérií, pretoţe som tak mohla 

zlúčiť viacero aspektov pod jednu otázku. Konkrétne som pouţila 5 –stupňové ( ot. č. 5, 

6, 8) a 3 –stupňové (ot. č. 9, 10, 11). 

Pri otázke číslo 7 „Odkiaľ ste sa dozvedeli o týchto stránkach?“ mali respondenti 

na výber viacero moţností odpovedí, ale aj priestor pre vlastnú. Po spracovaní výsledkov, 

som zistila, ţe najviac ľuďmi uvádzaným zdrojom, odkiaľ sa dozvedali o portáli VS bol 

„škola“. 

Dotazník ešte obsahoval dve otvorené otázky. Jedna z nich bola smerovaná na dô-

vody návštevy ÚPVS, ktoré ich napadli ako prvé. Po získaní odpovedí som definovala 4 

kategórie, do ktorých som jednotlivé odpovede zaradila. A to : škola, práca, zo zvedavos-

ti, informácie. A druhá otvorená otázka bola určená pre vyjadrenia občanov k téme elek-

tronického bankovníctva a Ústredného portálu verejnej správy.
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4 Analýza získaných dát a ich spracovanie 

Táto kapitola je zameraná na spracovanie získaných údajov z dotazníkového šetre-

nia. 

4.1 Informovanosť občanov a propagácia Ústredného portálu  

verejnej správy 

Pri zisťovaní povedomia občanov o existencii Ústredného portálu verejnej správy 

som zistila, ţe z celkového počtu respondentov 232 navštívilo stránky ÚPVS len 38 ľudí. 

Skoro polovica vôbec nevedela, ţe takéto stránky existujú a takmer 35% občanov o nich 

vedelo, ale nevyuţili tieto sluţby. Presné relatívne vyjadrenie je uvedené v grafe číslo 

4.1. 

Väčšie rozdiely v informovanosti o ÚPVS som zistila medzi pohlaviami. Muţov 

ktorí ho navštívili bolo okolo 22%, ale ţien len 13%, čo je skoro 50 percentný rozdiel. 

Zastúpenie respondentov podľa vzdelania bola najvyššia v kategóriách: stredoškolské 

s maturitou, vysokoškolské bakalárske, vysokoškolské magisterské/inţinierske. Najvyšší 

počet neznalosti ÚPVS bol u skupiny stredoškolsky vzdelaných a to takmer 60%.  

Zaujímavejšie rozdiely vznikli pri rozdelení respondentov do jednotlivých krajoch 

SR. Najviac zastúpený kraj z celkového počtu 232 respondentov mal Ţilinský kraj a to 

v počte 150. Ďalšie kraje boli zastúpené: Bratislavský 22, Trnavský 2, Trenčiansky 9, Nit-

riansky 6, Banskobystrický 15, Košický 13, Prešovský 14. Kde najvyššie percento vyuţi-

tia sluţieb, asi pochopiteľne, bolo u občanov z Bratislavského kraja takmer 37%. 

A najvyšší podiel neznalosti ÚPVS bol v Prešovskom kraji, takmer 65%.  

16,38%

34,48%

49,14%

Znalosť existencie Ústredného portálu verejnej 
správy u občanov SR

áno

Nie, ale viem, že 
existujú

Nie, neviem o tom, že 
existujú takéto 
stránky. Graf 4.1 
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12,35%

21,18%

1,18%

13,53%

4,12%

45,88%

1,76%

Frekvencia zaznamenia v komunikačných 
kanáloch z tlače

známy, kolega, 
rodina
billboard, leták

televízia, rozhlas

od úradníka

z internetového 
prehliadača
škola

Dôvodom vysokého počtu neznalosti a nevyţitia portálu môţe byť i nedostatočná 

propagácia. U vyhodnocovania výsledkov otázky číslo 7 –„Odkiaľ ste sa dozvedeli 

o týchto stránkach?“ odpovedalo z celkového počtu respondentov 170. Najviac ľudí sa 

dozvedelo o portáli z internetového prehliadača. Ďalším komunikačným kanálom 

s druhým najvyšším zastúpením bola rodina, kolegovia, známi, s okolo 21% a aţ na tre-

ťom mieste bola skupina televízia, rozhlas. Čo povaţujem za jeden z problémov, prečo 

mnohí občania stále nevedia o jeho existencii.  

Skoro o 50% viac 

muţov poznalo ÚPVS 

prostredníctvom interne-

tu ako ţien. Konkrétne 

25,9% ţien a 44,3% mu-

ţov. Naopak porovnateľ-

ne vyššie zastúpenie mali 

ţeny v získavaní infor-

mácií od známych, kole-

gov či rodiny, a to okolo 

18%, pričom u muţov 

11%. Toto zistenie môţe napovedať o tom, ktorý komunikačný kanál preferuje aké po-

hlavie.  

Vzhľadom na nerovnomerné zastúpenie respondentov v jednotlivých krajoch, 

a menšiemu počtu, ktorí odpovedali na otázku číslo 7 výsledky nemusia byť objektívne. 

Je pravdepodobné, ţe zistené rozdiely pri tejto otázke mohli byť zapríčinené danou sku-

točnosťou. Konkrétne som väčšie rozdiely zistila pri komunikačnom zdroji tlač, kde 

u všetkých krajoch bol výskyt tejto moţnosti minimálny, alebo ţiadny. Iba u Prešovského 

kraja aţ 21,4% opýtaných uviedlo túto moţnosť. Ďalším zaujímavým zistením je fakt, ţe 

len 4% občanov Banskobystrického kraja poznalo ÚPVS z internetu.  

U vekovej kategórii 27 aţ 35 rokov bol porovnateľne vyšší počet ľudí, ktorí sa 

dozvedeli o ÚPVS prostredníctvom internetu, a to aţ 51,7%. Pre porovnanie uvádzam aj 

ostané relevantné údaje. Vo vekovej skupine 15 aţ 26 –33%,v skupine 36 aţ 60 rokov 

21,4%.  

Ďalšie vyššie rozdiely som spozorovala u veľmi podstatného komunikačného ná-

stroja – televízia a rozhlas. Respondenti vo veku 36 – 60 rokov poznali portál VS aţ 

Graf 4. 2 
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23,8% prostredníctvom zmieneného nástroja. Je moţné z toho vyvodiť, ţe občania tohto 

veku viac sledujú televíziu a môţe byť tak dobrý nástroj ďalšej propagácie. Pravdepo-

dobne s tým súvisí aj skutočnosť, ţe najviac zastúpenou skupinou sú zamestnanci so 17 

percentným podielom, v porovnaní so študentmi, ktorí poznali ÚPVS z televízie, či roz-

hlasu len na 4%. Z výskumu tieţ vyplýva, ţe študenti „tlač“, ako zdroj informácií 

o ÚPVS, označili len so 6% podielom. Na rozdiel od zamestnaných občanov, ktorí aţ 

s 13 percentami.  

Na koniec by som len dodala, ţe je dosť prekvapujúce, ţe informačné kanály ako 

„televízia a rozhlas“ dosiahli, či uţ v celkovom hodnotení, alebo aj v zameraní na kon-

krétne triedy veľmi nízke percentá.  

4.2 Hodnotenie Ústredného portálu verejnej správy občanmi SR 

Jedným z hlavných cieľov mojej bakalárskej práce bolo zistiť názory občanov, kto-

rí pouţili sluţby portálu VS. Je to veľmi dôleţitý aspekt, pretoţe z výsledkov výskumu je 

moţné odporúčať tvorcom ako by mohli zmeniť a zdokonaliť sluţby ÚPVS. Tak aby boli 

uţitočné pre súčasných aj budúcich uţívateľov. 

Z výsledkov môjho výskumu je zrejmé, ţe z 232 dopytovaných reálne vyuţilo 

sluţby portálu len 38. Čo je len 16,38%. Je to skutočne alarmujúca situácia a je potrebné 

zistiť, či je dôvodom len nedostatočná informovanosť, alebo aj nekvalita sluţieb.
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4.2.1 Postoje občanov k informačnému obsahu stránok ÚPVS 

Ako je z grafu zrejmé, tak ľudia v najväčšej miere pouţívali u všetkých charakte-

ristík informácií hodnotenie „skôr súhlasím“, označené aj známkou 2. Najlepšie klasifi-

kované boli informácie z hľadiská prínosu. Najhoršie bola hodnotená obsahová náplň in-

formácií, 1,29% občanov povaţovalo informácie za nedostatočné.  

 Percentuálne zastúpenie nie pozitívneho hodnotenia svedčí o tom, ţe je čo zdoko-

naľovať. 

Hodnotenie portálu prebehlo aj z inej ako informačnej stránky. A to z hľadiska 

spokojnosti a dôleţitosti vybraných faktorov. Grafické znázornenie hodnotenia 

v relatívnom vyjadrení sú v grafoch umiestnených niţšie. 

4.2.2 Hodnotenie spokojnosti a dôleţitosti s faktormi ÚPVS 

Z celkového hodnotenia je zrejmé, ţe respondenti boli skôr spokojní s uvedenými 

faktormi portálu VS. Tieţ sa však vyskytovali vo vyššom percentuálnom zastúpení slov-

né hodnotenia „skôr nespokojní“ a „veľmi nespokojný“. 

Najviac nespokojní sú občania s orientáciou na stránkach ÚPVS. A to presnejšie 

6.03%, po sčítaní hodnotení „skôr“ a „úplne nespokojný“. 
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Všetci respondenti povaţujú dané faktory za dôleţité alebo skôr dôleţité. Za skôr 

nedôleţité v najväčšej miere pokladajú grafický vzhľad stránok a moţnosť poskytovať 

podnety, názory, dodatky ku sluţbám ÚPVS. Detailnejšie čísla sú uvedené v grafe č 4.5. 

Rozdiely v hodnotení respondentov vzhľadom na stupne triedenia 

Keďţe len také malé mnoţstvo respondentov hodnotilo stránky portálu VS porov-

návanie výsledkov medzi jednotlivými stupňami triedenia respondentov nemá aţ taký 

význam. 

Jedine, kde vznikli podstatnejšie rozdiely bolo medzi pohlaviami. Stránky hodnoti-

lo 21 muţov a 17 ţien, v percentuálnom vyjadrení to je 21,6% ku 12,6%. Tento dosť veľ-

ký rozdiel je predmetom zváţenia dôvodu prečo ţeny menej vyuţívajú tieto sluţby.  

Muţi skôr súhlasili s danými prívlastkami informácií na portáli. Úplne nesúhlasili 

u ich zrozumiteľnosti a dostatočnosti. Síce percentá neboli vysoké, ale táto skutočnosť 

nie je vôbec nepodstatná. Za najlepší faktory označili členenie informácií podľa ţivot-

ných situácií a orientáciu na stránkach. Najviac nespokojní sú s Previazanosťou 

s ostatnými stránkami VS. 

Za najviac dôleţitú povaţujú muţi Orientáciu na stránkach, uviedlo tak 15,46%. 

Za absolútne nedôleţité neoznačili ani jeden faktor, 4,12% muţov pokladá Moţnosti po-

skytovať podnety názory, dodatky ku sluţbám za skôr nedôleţité. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Grafický vzhľad stránok

Členenie informácii podľa životných situácii

Členenie informácii podľa typu subjektu …

Vyhľadávanie informácii vo vyhľadávači …

Orientácia na stránkach z hľadiska …

Možnosť poskytovať podnety, názory, …

Rýchlosť nájdenia vyhľadávanej …

Previazanosť s ostatnými stránkami …

5,60%

6,90%

6,90%

8,62%

10,78%

3,45%

9,48%

6,47%

7,33%

7,33%

6,03%

6,03%

5,17%

9,05%

6,03%

8,19%

3,02%

1,29%

1,72%

1,29%

2,59%

0,43%

0,86% 0,43%

0,43%

0,43%

1,72%

0,43%

0,43%

1,29%

0,43%

0,43%

Celkové hodnotenie faktorov ÚPVS z hľadiska dôležitosti

veľmi dôležitý skôr dôležitý skôr nedôležitý veľmi nedôležitý neviem posúdiť

Graf 4. 5 



33 

 

11% ţien  hodnotí informácie ako prínosné. Naopak 6,54% ţien nesúhlasilo s tým, 

ţe by boli dostatočné. S vybranými faktormi stránok portálu ţeny nie sú veľmi spokojné. 

Percentuálne hodnotenie dosahovalo u najvyššieho stupňa spokojnosti len čísla okolo 

jedného percenta. Viac ako 3% ţien bolo najviac nespokojných s rýchlosťou vyhľadáva-

nia informácií, orientáciou na stránkach a grafickým vzhľadom stránok. Za dôleţité po-

vaţujú ţeny orientáciu na stránkach a rýchlosť nájdenia informácií. 

4.3 Záujem občanov o inovácie, plánované zmeny a ďalšie sluţby 

Ústredného portálu verejnej správy 

Súčasný stav ÚPVS nezodpovedá potrebám na poskytovanie komplexných infor-

mácií, chýba mu tzv. „plnotextové“ vyhľadávanie s moţnosťou hľadať informácie podľa 

rôznych kritérií. Zároveň portál neumoţňuje „plnotextové“ vyhľadávanie nad informá-

ciami všetkých inštitúcií VS. A má aj mnoho iných technologických nedostatkov. 

Moţno preto konštatovať, ţe portál ÚPVS bol v dobe budovania z pohľadu techno-

lógií vyhovujúci, ale v súčasnosti v oblasti sprostredkovania informačného obsahu, vráta-

ne jeho klasifikácie, triedenia a predovšetkým procesu jeho kontinuálnej aktualizácie je 

nevyhovujúci. Pouţívanie súčasného portálu ÚPVS by do budúcna výrazne negatívne 

ovplyvnilo jeho vyuţívanie pouţívateľmi ako aj inštitúciami VS.  

Preto sa Ministerstvo financií ako správca ÚPVS rozhodol spolu aj s ostanými in-

štitúciami o mnohé inovácie, zmeny a nové sluţby, ktoré sa plánujú v ďalšej fáze rozši-

rovania funkcionality ÚPVS. 

Cieľom môjho výskumu bolo aj zistenie záujmu občanov o tieto zmeny a nové 

sluţby, ktoré by im umoţnili rýchlejšiu komunikáciu s úradmi, v prípade správneho a 

plánovaného fungovania. 

Na túto otázku odpovedali rovnako občania, ktorí uţ vyuţili sluţby portálu VS, ale 

aj tí, ktorí ich ešte nevyuţili. Boli pre mňa rovnako dôleţité názory oboch skupín obyva-

teľov. 

4.3.1 Inovácie a plánované zmeny ÚPVS 

Ako je zrejme z grafu číslo 4.6., tak kaţdú plánovanú zmenu portálu viac ako po-

lovica respondentov by rada prijala. Pričom najviac by prijali zmenu v oblasti efektívne-

ho vyhľadávania informácií vo vyhľadávači na ÚPVS.  
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Najmenej potrebnou sluţbou pre občanov je pravidelné posielanie noviniek na por-

táli VS, nazvanej Newsletter. Zaujímavým zistením je, ţe takmer 66% ţien by naopak 

chcelo túto sluţbu Newsletter. V porovnaní s muţmi, ktorých aţ 39% nemá o ňu záujem. 

Iné rozdiely som zistila u rôznych stupňoch triedenia respondentov. Napríklad 

u viacjazyčného znenia stránok. Najvyšší záujem o tieto sluţby by mala veková kategória 

15 aţ 26 rokov. A to 63%. S tým súvisí fakt, ţe i študenti s podielom 67% a ľudia so 

stredoškolským vzdelaním s podielom 64%, by mali záujem o túto sluţbu. Avšak 

u občanov vo veku viac ako 26 rokov aţ 30% nechce, aby boli stránky v inom ako slo-

venskom jazyku. Všimla som si tohto rozdielu hlavne u osobného dotazovania starších 

ľudí. Podobné číslo sa vyskytuje u skupín zamestnancov a podnikateľov. Tu sa percentá 

pohybujú od 27% do 29%. Jav sa opakuje u vysokoškolsky bakalársky 

a magistersky/inţiniersky vzdelaných ľudí, okolo 26%. 

Ale aţ 38 zo 42 obyvateľov vo veku 38 aţ 60 rokov má záujem o sluţbu HelpDesk, 

ktorá má poskytovať pomoc uţívateľom stránok, komunikáciou so servisným tímom. Na 

doplnenie uvádzam relatívne vyjadrenie 90,4%. Toto zistenie sa vzťahuje aj na takmer 80 

percentný záujem zamestnancov o túto inováciu. Iným zaujímavým zistením, ţe táto istá 

veková skupina v porovnaní s ostanými prejavila pribliţne o 10% vyššiu pozornosť 

o zobrazovanie kontaktov inštitúcií nielen adresne , ale aj prostredníctvom máp. I 81%  

magistersky /inţiniersky vzdelaných respondentov by si prialo túto inováciu. 
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Ďalší rozdiel vytvorili respondenti vo veku 27-35 rokov. Aţ 72% z nich by chceli, 

aby sa obsah stránok ÚPVS zobrazovali aj pre handicapovaných.  

Pre porovnanie:  15-26 rokov –53,7%, 36-60 rokov– 45,2% 

Na toto zistenie nadväzuje i to, ţe zo všetkých vzdelanostných skupín najvyšší záu-

jem o túto sluţbu má skupina stredoškolsky vzdelaných ľudí – 52,7%.  

Na záver tejto kapitoly chcem doplniť uţ len jedno zistenie ohľadom sluţby E-

disk. V celkovom i jednotlivých stupňoch triedenia sa respondenti vyjadrili k tejto sluţbe 

najväčším počtom neutrálnych odpovedí. Je to asi zapríčinené tým, ţe nevedeli akú kon-

krétnu sluţbu by si mali predstaviť, alebo jej funkciu. Dôvodom tieţ mohla byť zlá for-

mulácia otázky, alebo aj nemoţnosťou predstavy aplikácie tejto sluţby na oblasť sluţieb 

verejnej správy. 

4.3.2 Sluţby v ďalšej fáze rozširovania 

Ako som na začiatku kapitoly číslo 4.3., spomenula, tak v ďalšej fáze rozširovania 

funkcionality ÚPVS sa plánujú nové sluţby. Na záujem o ich vyuţívanie som sa rovnako 

pýtala respondentov otázkou č.10. 

Najviac by občania prijali Wiki systém, ktorý by fungoval ako wikipédia pre oblasť 

sluţieb VS. Konkrétne najvyšší 89 percentný záujem majú ľudia s vysokoškolským ma-

gisterský/inţinierskym vzdelaním. Najmenší záujem prejavili  občania o sluţbu Blog. 

Pričom u tejto sluţby je aj najvyšší počet neutrálnych odpovedí.  

Čo môţe znamenať jej neznalosť, alebo nemoţnosť jej vyuţitia na stránkach 

ÚPVS.   

Rozdiely v názoroch na hodnotiaci systém, ktorý by umoţnil od občanov spätnú 

väzbu pre inštitúcie VS sú viditeľné u ľudí vo veku 27-35  rokov. Ktorí s pomedzi ostat-
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ných vekových kategórií majú o 20 % menší záujem o túto sluţbu. Je to zaujímavé ziste-

nie, pretoţe by som predpokladala, ţe oni sa naopak budú zaujímať o kvalitu sluţieb, a to 

hocijakých. A teda budú mať i záujem vyjadriť svoj názor. 

Ostatné názory respondentov boli v celku veľmi podobné. 

4.4 Elektronické sluţby inštitúcií verejnej správy, ich hodnotenie a 

dôvody nevyuţívania 

4.4.1 Hodnotenie elektronických sluţieb VS 

Cieľom týchto otázok bolo zisť názory občanov na vybrané elektronické sluţby in-

štitúcií, s ktorými prichádza beţný občan najviac do kontaktu. A ďalším veľmi dôleţitý-

mi bodom bolo objasnenie dôvodu, prečo ostatní občania tieto sluţby nevyuţívajú. 

Z celkového počtu opýtaných na otázku vyuţitia a hodnotenia sluţieb e-

Governmentu odpovedalo celkom 59 občanov. 

Na otázku rýchleho vyriešenia problému či záleţitosti, kvôli ktorej vyuţili elektro-

nické sluţby, u všetkých inštitúcii respondenti skôr súhlasili. Najlepšie skúsenosti mali 

s rovnakým percentuálnym podielom u Sociálnej poisťovne a Mestského úradu. Naopak 

najhoršie hodnotenie vyšlo pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  
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Pri hodnotení komunikácie úradníkov daných inštitúcií prostredníctvom e-mailu sa 

väčšina občanov nevedela vyjadriť. Z toho usudzujem, ţe tieto stránky skôr vyuţívali pri 

hľadaní informácií, alebo nemali potrebu e-mailovej komunikácie s úradmi. 

Zo získaných odpovedí od občanov, ktorí vyuţili tento druh komunikácie najlepšie 

skúsenosti mali s Mestskými úradmi. Najhoršie som spozorovala znovu u Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

Na túto otázku odpovedalo 23,7% muţov a 26,6% ţien. Zaujímavým zistením je, 

ţe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny získal 7,4% ţien, ktoré skôr súhlasili s rýchlym 

vyriešením problému, ale naopak 4,4% ţien naopak absolútne nesúhlasilo s tým, ţe rie-

šenie bolo bezproblémové a rýchle. Pričom je nutné dodať, ţe toto boli najvyššie dosiah-

nuté percentuálne hodnotenia. Z hľadiska e-mailovej komunikácie 2% ţien nemali ţiadne 

problémy pri komunikácii s Mestskými úradmi, skôr súhlasilo 5,9% u Sociálnej poisťov-

ne. A opäť  najhoršie hodnotenie pri komunikácii e-mailom dosiahol Úrad PSVR -5,9%. 

3% muţov úplne súhlasilo s rýchlym vyriešením problémov na stránkach Mest-

ských úradov. Skôr súhlasilo najvyšších 8,2% pri vyuţívaní elektronických sluţieb Ka-

tastrálneho úradu. Ako i u ţien najhoršie hodnotenie tohto kritéria získal Úrad PSVR. 

Konkrétne 3% muţov nemalo dobré skúsenosti. Najvyššie 4% muţov najlepšie hodnotilo 

e-mailovú komunikáciu s úradníkmi z Mestských úradov. Najhoršiu skúsenosť mali res-

pondenti muţského pohlavia s elektronickou komunikáciou s Úradom PVSR 

a Policajným zborom 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Polícia/Okresné riaditeľstvo policajného …

Daňový úrad

Správa katastra/ katastrálny úrad

Mestský úrad

Sociálna poisťovňa

1,29%

0,43%

1,29%

3,02%

0,43%

5,17%

3,02%

3,02%

5,60%

4,31%

6,03%

2,59%

3,02%

5,60%

4,31%

6,03%

3,45%

4,74%

3,02%

1,29%

2,16%

2,16%

6,03%

6,03%

7,33%

7,33%

3,45%

6,03%

Bezproblémová e-mailová komunikácia s úradníkmi

úplne súhlasím skôr súhlasím skôr nesúhlasím úplne nesúhlasím nemám názor

Graf 4. 9 



38 

 

24%

1%

13%

9%

2%

15%

11%

17%

1% 2%

5%

Dôvody nevyužitia elektronických 
služieb VS
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4.4.2 Dôvody nevyuţívania e-Governmentu  

Pri úspešnom zavádzaní elektronických sluţieb verejnej správy nie je dôleţité len 

ich hodnotenie a kvalita, ale samozrejme, ako u všetkých sluţieb a tovaru, tak i záujem 

o ne. Oblasť sluţieb VS však nie je len o záujme, ale i o potrebe mať správne a  efektívne 

fungujúci systém. Takţe je dôleţité 

zistiť, prečo ľudia nevyuţili, alebo 

nechcú vyuţívať tieto sluţby. 

A následne urobiť kroky, ktoré by 

občanom pomohli odstrániť, alebo 

zmierniť tieto dôvody. 

Na túto otázku odpovedalo 

208 ľudí. Z čoho vyplýva, ţe aj ob-

čania, ktorí vyuţili elektronické 

sluţby z otázky číslo 8, majú dôvo-

dy prečo ich nevyuţívať, či prečo 

nevyuţili iné nezmienené sluţby. 

Respondenti mohli označiť viaceré 

moţnosti odpovedí. 

Legenda ku grafu č. 4.10 

 1 Nemal(a) som potrebu 

 2 Nemám o záujem o ich vyuţívanie 

 3 Chýba mi istota, ţe prípad bude vyriešený 

 4 Preferujem osobný kontakt s úradníkom 

 5 Proces vybavovania elektronicky je náročný 

 6 Chýba okamţitá odpoveď 

 7 Mám obavu z ochrany osobných údajov 

  8 Neviem, čo všetko môţem riešiť prostredníctvom internetu, nemám 

dostatok informácii 

 9 Nemám častý prístup k internetu, alebo vôbec ţiadny prístup 

 10 Nerozumiem výpočtovej technike 

 11 vyuţil(a) som elektronické sluţby verejnej správy 

Graf 4. 10 
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Ako je zrejmé z grafu číslo 4.10, tak najviac zastúpenou odpoveďou bola, ţe ob-

čania zatiaľ nemali potrebu vyuţiť tieto sluţby. Dôvodom môţe byť súčasný rozvoj elek-

tronických sluţieb VS, ktorý je len na začiatku. A mnohí občania svoje potreby uspoko-

jujú formou klasickej osobnej návštevy inštitúcií. Ďalšou najčastejšou príčinou je neve-

domosť občanov v oblasti spektra riešenia záleţitostí prostredníctvom internetu. Kon-

krétne tak odpovedalo 17% respondentov. Nedostatok informácií a slabá marketingová 

komunikácia je asi najväčším problémom e-Governmentu. Iným dôvodom s nie malým 

15% zastúpením je, ţe ľudom chýba okamţitá odpoveď od úradov. To sa napríklad pri 

osobnej, alebo telefonickej komunikácii nestáva. 

Čo je však pozitívne zistenie, len malé percento občanov nemá záujem o ich vyuţí-

vanie a rovnako nie je problém, ţe by ľudia nemali prístup k internetu. Asi je zrejmé, ţe 

práve na dostupnosti internetu ministerstvo financií a iné inštitúcie zapracovali, tak ako 

bolo ich cieľom podľa prioritnej osi č. 3 Operačného programu informatizácie spoločnos-

ti. 

Zaujímavým zistením je 26,6% ţien má obavu z ochrany osobných údajov. 

V porovnaní s muţmi to je takmer 50 percentný rozdiel. Muţi označili tento dôvod na 

13,4%. 

Aţ 40% vysokoškolsky bakalársky vzdelaných občanov nemá istotu, ţe bude prob-

lém vyriešený. Pričom stredoškolsky vzdelaní ľudia to povaţujú za problém na 22,8% a 

vysokoškolsky magistersky/inţiniersky vzdelaní len na 16,3%. 

I napriek tomu, ţe 60,2 % občanov uprednostňuje elektronickú komunikáciu 

s úradmi, stále najvyšší podiel 70,2% má osobná návšteva inštitúcie.  

Medzi najväčšie problémy pre vládu Slovenskej republiky pri zavádzaní e-

Governmentu bude prekonať zvyky občanov. Napríklad u vekovej kategórii 36-60 rokov 

preferujú ľudia osobnú komunikáciu takmer o 10% viac ako veková skupina 27-35 ro-

kov. U ktorej nie je ţiaden percentuálny rozdiel medzi týmito spôsobmi kontaktovania 

úradov. Ľudia tejto vekovej kategórie tieţ viac preferujú vyuţívanie elektronických slu-

ţieb prostredníctvom mobilného telefónu. A to o 11,4 % viac ako ľudia vo veku 36-60 

rokov. 

4.5 Postoje občanov k iným elektronickým sluţbám verejnej správy 

V rámci tejto kapitoly bolo mojím cieľom zistiť záujem respondentov 

o elektronické sluţby, o ktorých som nenašla informácie o ich plánovanom zrealizovaní. 
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Ale pri správnom naplánovaní by mohli byť veľmi uţitočné a zjednodušili by ďalšie čin-

nosti vo viacerých oblastiach VS. 

Najväčší záujem u respondentov vzbudila sluţba, ktorá by umoţnila platenie po-

platkov za kolky elektronicky. Na základe výsledkov môjho výskumu je záujem o všetky 

vymenované sluţby veľký, ale najmenší je o voľby cez internet. Tieto odpovede môţu 

byť zapríčinené zvyklostným správaním, alebo nedôverou vo fungujúci systém. Pričom 

napríklad najvyšší počet negatívnych odpovedí 18% sa vyskytol u vekovej kategórii 15 

aţ 26 rokov. Neznamená to však, ţe táto kategória o ne záujem nemá, pretoţe stále 70 % 

opýtaných by prijali voľby cez internet. Výsledok mohol byť zapríčinený aj tým, ţe 

mnohí mladí ľudia nemajú záujem o voľby ako také.  

Najviac preferujúcou skupinou u sluţby umoţňujúcej vystavenie matričných do-

kladov sú so 100% podielom podnikatelia.  Aj u ostatných sluţieb v porovnaní so skupi-

nami zamestnanci a študenti majú najvyšší záujem. Jedinou výnimkou sú elektronické 

voľby, kde sú podiely takmer vyrovnané. Podnikateľmi sú hlavne ľudia, ktorí nemajú 

moc času na dlhé „vybavovačky“, a preto iste privítajú kaţdú sluţbu, ktorá by im uľahči-

la tieto procesy.  

Percentuálne rozdiely medzi jednotlivými skupinami nie sú príliš vysoké. Všimla 

som si však, ţe vyššie percentá odpovedí „nie“ na jednotlivé sluţby mala skupina za-

mestnancov. 
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9,91%

7,76%

12,07%

15,09%

10,78%

Postoje občanov k iným elektronickým službám verejnej správy

áno nie neviem
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25%

33%

39%

1% 2%

Postoje občanov k bezpečnostným 
rizikám eGovernmentu

rozhodne áno skôr áno skôr nie

rozhodne nie neviem 

4.6 Vnímanie moţných bezpečnostných rizík občanmi 

Ako je zrejmé z grafu číslo 

4.12 odpovede na otázku, či občania 

vnímajú nejaké riziká ohľadom bez-

pečnosti, sú dosť percentuálne rozde-

lené. Úplne presvedčení o rizikách 

spojených s elektronizáciou VS je 

25% občanov. Presne jedna tretina 

nie je aţ tak presvedčená, ale vníma 

isté riziká. A najvyšší podiel zastáva 

39% občanov s názorom skôr nie. 

Odpoveďou „rozhodne nie“ odpove-

dalo len 1%.  

Takţe celkové výsledky sú 

také, ţe väčšina občanov ráta , alebo má strach z nedostatočnej ochrany ich údajov. Nie je 

to prekvapivé zistenie, keďţe v súčasnosti sa stáva čoraz častejšie, ţe sa niekomu podarí 

narušiť bezpečnostnú sieť. 

Môj predpoklad rozdielov vnímania bezpečnostných rizík bol zaloţený na rozdiel-

nej úrovni vzdelania. Čím vyššia miera vzdelania, tým by občania mali mať skeptickejší 

postoj. To sa mi aj z výskumu potvrdilo. Najviac nedôverčiví sú občania 

s vysokoškolským magisterským/inţinierskym vzdelaním. Keď sčítaním odpovedí roz-

hodne áno a skôr áno vyšiel aţ 61,2 percentuálny podiel. O niečo menej skeptickí sú ľu-

dia s bakalárskym vzdelaním - 59,4%. A najväčšiu dôveru v bezpečnosť týchto systémov 

majú stredoškolsky vzdelaní občania – 57,5%. Rozdiely medzi skupinami však nie sú vy-

soké, preto je potrebné dosiahnuť vyššiu dôveru u obyvateľov. 

4.7 Zníţenie korupcie pomocou e-Governmentu  

Postoje občanov k tejto otázke sú dosť protikladné. Svedčí o tom rovnaké percen-

tuálne zastúpenie odpovedí rozhodne áno a rozhodne nie. A taktieţ takmer rovnaké per-

centá odpovedí skôr áno 37% a skôr nie 38%. Ťaţko povedať, čo je záverom tohto ziste-

nia. Asi to, ţe populácia SR predstavuje dva tábory, z ktorých jeden by asi povaţoval ten-

to spôsob ako by sa zníţila korupcia a ten druhý, ktorý si iste nemyslí, ţe je niečo také 

Graf 4. 12 
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11%

37%
38%

11%

3%

Postoje občanov ku zníženiu korupcie 
pomocou e- governmentu

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem 

moţné. Ťaţko sa o tom polemizuje, ale isté je, ţe ľudia sa radi vyjadrili k tejto otázke 

a zaujíma ich táto problematika. Pretoţe len 8 respondentov z 232 nezaujalo ţiaden pos-

toj. 

Na záver povaţujem za 

podstatné zmieniť sa aj otáz-

ke číslo 21. Táto otázka bola 

otvorená a mala poskytnúť 

priestor občanom, ktorí sa 

chceli vyjadriť k dotazníku, 

alebo k zmienenej téme. 

Z celkového počtu respon-

dentov sa mi vyjadrilo 18 ľu-

dí. Vyjadrenia sa týkajú 

hlavne danej témy, ohľadom bezpečnosti e-Governmentu, uţitočnosti týchto sluţieb 

a občania napísali aj ich konkrétne rady ako by sa mali niektoré sluţby zdokonaliť či zre-

alizovať. Ich podnety zahrniem do nasledujúcej kapitoly – Návrhy a odporúčania.

Graf 4. 13 
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5 Návrhy a odporúčania 

5.1 Zvýšenie informovanosti občanov a propagácie 

Ako z výskumu vyplynulo, tak povedomie občanov o existencii Ústredného portálu 

verejnej správy je nízke. Je to zapríčinené ich nedostatočnou informovanosťou o elektro-

nických sluţbách verejnej správy. Na dosiahnutie informatizovanej spoločnosti a  fungu-

júcej elektronizovanej verejnej správy je potrebné dostať informácie k občanom.  

Existuje mnoho dokumentov, ktoré hovoria o cieľoch Ministerstva financií ako 

ústredného orgánu pre informatizáciu spoločnosti, ale ľudia o nich nevedia. Navyše sú 

dosť nezrozumiteľné a obšírne. Okrem toho existujú aj podľa mňa celkom kvalitné we-

bové stránky ako www.informatizacia.sk a www.opis.gov.sk ale znovu ľudia nevedia, ţe 

existujú. Avšak tieto stránky fungujú hlavne z dôvodu informovania ako prebiehajú pro-

cesy informatizácie a e-Governmentu.  

Elektronizovaná verejná správa sa však buduje nielen kvôli cieľom Európskej únie 

vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku zaloţenú na inováciách a vedo-

mostiach. Ale hlavným cieľom by malo byť, aby všetky tieto aktivity boli skutočne osoţ-

né a vyuţiteľné pre občana. [21] 

Preto je potrebné urobiť kroky pre vyššiu informovanosť medzi občanmi hlavne 

prostredníctvom rôznych nástrojov propagácie.  

Z výskumu je zrejmé, ţe respondenti sa dozvedali o portáli hlavne z internetu. In-

ternet je iste veľmi dobrý prostriedok komunikácie smerom k občanovi. Ale nie dostatoč-

ný pre všetky skupiny občanov. Dôkazom tohto tvrdenia je i môj výskum, podľa ktorého 

som napríklad zistila, ţe vyššie vekové kategórie poznali ÚPVS z internetu menej.  

Preto je potrebné vyuţívať i iné prostriedky komunikácie. Napríklad televízia 

a rozhlas patrili k málo zastúpeným informačným zdrojom. A to povaţujem za chybu, 

ktorú je potrebné napraviť. Propagačná kampaň, ktorá na Slovensku prebiehala pri zavá-

dzaní eura iste napomohla občanom, aby si zvykli na novú menu. I proces elektronizácie 

verejnej správy by si zaslúţil podobnú pozornosť. Vyuţívať televíziu a rozhlas sa nemusí 

v takej miere ako pri spomínanej kampani. Ale podnietiť televízne či rozhlasové stanice 

urobiť reportáţe na dané témy a zahrnúť ich do vysielania môţe zvýšiť záujem občanov. 

Neodporúčala by som však na reklamu úplne zanevrieť. Na stránkach www.opis.gov.sk je 

uvedený reklamný spot, ktorý by sa mohol dostávať do televízií častejšie. Neviem pove-

http://www.informatizacia.sk/
http://www.opis.gov.sk/
http://www.opis.gov.sk/
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dať, či uţ niekedy beţal, ale keďţe respondenti označovali aj túto moţnosť odkiaľ sa 

o portáli dozvedeli je to moţné. Ja však takúto skúsenosť nemám. 

Iným veľmi spoľahlivým zdrojom informácií je získavať ich priamo od úradní-

kov. Ani táto moţnosť nebola zastúpená v prieskume mnoho krát. Dôvodom, prečo ľudia 

nevedeli o portáli od úradníkov, mohla byť ich nedostatočná znalosť týchto sluţieb ako aj 

výpočtovej techniky. Našťastie však prebieha uţ proces zvyšovania informačnej gramot-

nosti štátnych zamestnancov. A to prostredníctvom získania Európskych počítačových 

preukazov (ECDL), ktoré získajú   po absolvovaní potrebných testov. [25] 

Samozrejme potom  musí nasledovať stále informovanie zo strany pracovníkov ku 

občanom počas prirodzenej komunikácie na úradoch. Tento spôsob propagovania patrí 

k veľmi účinným, pretoţe sa jedná o osobný kontakt a tieţ je veľmi lacný. A pokiaľ budú 

občania nadobúdať informácie od pracovníkov, tak sa budú aj rýchlejšie šíriť medzi oby-

vateľstvom navzájom. Pretoţe podľa výskumu vyšiel tento zdroj, ako veľmi účinný hlav-

ne u ţien. Je nutné ho vyuţiť a zahrnúť do procesu propagácie. 

Nie menej dôleţité prostriedky komunikácie sú propagačné materiály ako letáky 

či plagáty. Tie by sa mohli vyskytovať na úradoch hlavne v podobe informačných broţúr 

a návodov. 

Propagovať vyuţívania elektronických sluţieb VS je potrebné hlavne pre občanov, 

ktorí neradi, alebo nepotrebujú pouţívať internet. Preto je potrebné vyzdvihnúť výhody 

ich vyuţívania. Ešte je veľmi dôleţité dodať, ţe propagácia musí byť rovnomerná vo 

všetkých regiónoch Slovenska. Toho sa dá dosiahnuť zo strany jednotlivých obecných 

úradov.  

Samozrejme aj stránky Ústredného portálu verejnej správy sú podstatným pro-

striedkom komunikácie. Síce sa v tejto kapitole zameriavam na spropagovanie týchto 

stránok, celkovým cieľom je vyuţívanie všetkých sluţieb e-Governmentu. O tom sa však 

zmienim viac v nasledujúcej kapitole. 

5.2 Kvalita sluţieb 

5.2.1 Na Ústrednom portáli verejnej správy 

Občania hodnotili ako obsahovú stránku, tak i jednotlivé faktory portálu. 

V prvom rade je potrebné upraviť poskytované informácie na stránkach. A to hlav-

ne tak, aby boli dostatočné pre občanov. Predpokladám, ţe občania, ktorí hľadali odpo-

vede na svoje otázky na týchto stránkach ich nenašli a to je nutné napraviť. Určite by bo-
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lo prínosné urobiť ďalší prieskum, ktorý by bol zameraný očakávania občanov, aké in-

formácie by chceli aby boli na stránkach. Na základe ich poţiadaviek a moţností zreali-

zovania by sa portál mohol upraviť. Ďalej je potrebné informácie prispôsobiť tak, aby bo-

li viac zrozumiteľné.  

Iné návrhy by som smerovala na vylepšenie orientácie na stránkach, pretoţe tento 

faktor patril k najhoršie hodnoteným. S orientáciou iste súvisí i prehľadnosť a moţnosť sa 

jednoducho dostať v jednotlivým témam. V tých by malo byť konkrétne uvedené, čo rie-

šia. Tento podnet pochádza priamo od respondenta.  

Taktieţ plánované efektívnejšie a rýchlejšie vyhľadávanie dať do činnosti čo naj-

skôr. Grafický vzhľad stránok nepatril k najlepšie hodnoteným. Napríklad stránky 

v Českej republike podobného portálu www.czechpoint.cz patrí podľa mňa ku graficky 

prívetivejším. 

Taktieţ by bolo potrebné zapracovať na vylepšení prepojení stránok portálu na 

ostatné stránky inštitúcií VS. Z mojich skúseností nie všetky fungujú, alebo odkazy sú 

nesprávne uvedené. 

Ešte by som odporúčala zvýšiť záujem u občanov o poskytovanie námetov, názo-

rov a podnetov pre inštitúcie VS. Jednou z moţností ako to dosiahnuť by mohla byť re-

klamná kampaň s integrovanou myšlienkou potreby názorov od ľudí pre poskytovanie 

sluţieb v čo najvyššej kvalite. Alebo rozbehnúť súťaţe pre tých, ktorí sa vyjadria. Odme-

nou by mohlo byť internetové pripojenie zdarma na určitú dobu, alebo bezplatné abso l-

vovanie ECDL testov. Do súťaţe by boli zapojené konkrétne návrhy, či dobre spracované 

námety, aby ľudia boli iniciovaní k uţitočným dotazom a nielen sťaţnostiam, alebo vul-

garizmom. Tieto aktivity by dokázali prispieť ku zvyšovaniu záujmu občanov o sluţbe e-

Governmentu. A s tým spojené vyššie nároky na kvalitu z ich strany ako zákazníkov. 

5.2.2 Na stránkach vybraných inštitúcií verejnej správy 

Kvalita poskytovaných sluţieb inštitúcií miestnej či štátnej správy je veľmi dôleţi-

té. Pre jej lepšie poskytovanie v oblasti elektronických sluţieb je dôleţité zapracovať na 

mnohých aspektoch. Ja poskytnem námety a myšlienky na vylepšenie v oblasti e-

mailovej komunikácie a rýchleho riešenia problémov. 

Práve na tieto otázky odpovedali respondenti. A to konkrétne u vybraných inštitú-

cií.  

Najhoršie hodnotenou inštitúciou bol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Otázka 

bola smerovaná dosť všeobecne, takţe neviem konkrétne povedať, v čom bol problém. 

http://www.czechpoint.cz/
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Ale keďţe občania zdĺhavo riešili, čo potrebovali na týchto stránkach treba skontrolovať 

celý web. 

Návštevníci mohli mať problém pri hľadaní informácií, s nedostatočnou prehľad-

nosťou, s členením jednotlivých oblastí. Z toho vyplýva, ţe je potrebné prepracovať 

štruktúru stránok, ak sa zistí, ţe je problém v tejto oblasti. 

Nielen štruktúra webu mohla ovplyvniť tento výsledok, ale aj obsahová náplň, tak-

ţe pretvorenie obsahovej náplne stránok by mala patriť k ďalším bodom.  

Aj pri e-mailovej komunikácii pracovníkov Úradu PSVR je potrebné urobiť zme-

ny, keďţe zákazníci neboli spokojní. Je moţné, ţe úradníci neodpovedajú dostatočne 

rýchlo, alebo vôbec. Príčina môţe byť v nízkej kontrole zo strany vedenia, v nedostatoč-

nej znalosti informačných technológií a elektronických sluţieb VS. Ako som aj vyššie 

spomínala, tak prebieha proces zvyšovania týchto znalostí u pracovníkov štátnej správy. 

Existuje pravdepodobnosť na zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb Úradu PSVR. Na 

udrţanie kvality sú však nutné stále školenia a kontrola nad vykonávanými činnosťami. 

Je potrebné dodať, ţe všetky nedostatky boli zistené aj u ostatných inštitúcií, ale 

v menšom percentuálnom zastúpení. Netreba však na nič zanevrieť a zdokonaľovať sluţ-

by pre občana tak, aby boli efektívne, uţitočné a jednoduché.  

K tomu by mohol pomôcť ďalší prieskum spokojnosti so sluţbami Úradu práce so-

ciálnych vecí a rodiny. Ktorý by zahrňoval očakávania občanov, napríklad na obsahovú 

náplň stránok. 

5.3 Zvýšenie záujmu o elektronické sluţby VS 

Zvýšiť záujem o sluţby e-Governemntu je moţné uţ spomínanými marketingový-

mi aktivitami objasňujúcimi ich výhody. 

Mnohí respondenti nemali zatiaľ dôvod vyuţívať tieto sluţby, a to je spôsobené 

hlavne tým, ţe elektronizácia sluţieb VS je zatiaľ „v plienkach“. Avšak jej čoraz inten-

zívnejším zavádzaním potreba u ľudí iste vznikne. Podľa výsledkov výskumu ľudia majú 

záujem o elektronické sluţby VS a to je dobrý základ pre ich ďalšie šírenie 

a zdokonaľovanie. 

Veľmi potrebné je vytvoriť kvalitne zabezpečený systém, ktorý by chránil osobné 

údajov občanov SR. Mnoho respondentov označilo tento dôvod kvôli ktorému o ne neja-

via pozornosť. Konkrétne sa priamo vyjadrili, ţe v oblasti internetovej bezpečnosti máme 

čo doháňať. Iné odporúčania neexistujú. Okrem stáleho monitorovania, sledovania a zdo-
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konaľovania týchto systémov. Ešte by som dodala, ţe aj správne legislatívne zázemie, 

presne určujúce pravidlá by iste prispelo k zvýšeniu bezpečnosti ako aj kvalite ponúka-

ných sluţieb. 

V súčasnosti sú uţ beţne ponúkané mobilné telefóny, pomocou ktorých môţeme 

byť pripojený k internetu. S tým súvisí aj čoraz vyšší záujem o vyuţívanie e-

Governmentu prostredníctvom mobilného internetu. Preto je nutné postupne zaistiť také-

to zobrazovanie všetkých stránok inštitúcií štátnej správy a následovne i miestnej samo-

správy.  

Mnoho občanov stále preferuje osobnú komunikáciu v porovnaní s internetovou. 

Istý podiel na tom bude mať zvyklostné chovanie občanov. Zvyky sú veľmi podstatnou 

príčinou chovania ľudí a odstrániť ich je náročné. Preto by som sa o to nepokúšala, ale 

naopak by som sa snaţila vybudovať nové zvyky u obyvateľstva. Smerované na čoraz 

častejšie vyuţívanie e-Governemntu. K tomu by uţ mohli napomôcť viaceré mnou zmie-

nené odporúčania. 

5.4 Nové sluţby 

Na základe výsledkov výskumu sa v tejto kapitole vyjadrím o ktoré sluţby ponú-

kané portálom VS a o ďalšie sluţby e-Governmentu by mali občania SR záujem. 

O všetky plánované inovácie či nové sluţby mali respondenti viac ako 50 percent-

ný záujem. Z toho vyplýva, ţe zavedenie všetkých sluţieb by iste bolo prínosné. 

Uprednostnila by som však tie, o ktoré bol vyšší záujem. A to konkrétne: efektív-

nejší vyhľadávač, sluţby pomáhajúce občanom pri problémoch na stránkach ÚPVS (Hel-

pDesk), diskusné fóra, zobrazovanie kontaktov inštitúcií na mapách, stránky upravené aj 

pre handicapovaných, hodnotiaci systém umoţňujúci spätnú väzbu od občanov, wiki sys-

tém, informačný servis o krajinách Európskej únie a ePetície.  

Za dosť podstatnú povaţujem sluţbu Edisk, ktorá respondentmi nebola aţ tak po-

chopená. Bolo by potrebné vysvetliť jej opodstatnenie a vytvoriť podrobný ale zároveň 

zrozumiteľný návod na pouţitie. 

Navrhovala by som prehodnotiť poradie zavádzania naplánovaných rozširovaní 

a funkcionality portálu VS. A to preto, ţe o sluţby v ďalšej fáze bol vyšší záujem ako 

o tie, ktoré sa plánujú realizovať v bliţšej budúcnosti. 

Hodnotiaci systém umoţňujúci spätnú väzbu od občanov je dôleţitá súčasť zdoko-

naľovania produktu. Ako som sa uţ vyjadrila je potrebné, aby občania chceli poskytovať 
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názory, podnety a myšlienky. K tomu môţu znovu prispieť súťaţe, alebo reklamné kam-

pane.  

Z ponúkaných sluţieb sa vyskytli dve dosť podobné: diskusné fóra a Blog. Navr-

hovala by som si vybrať len jeden priestor na vyjadrovanie, aby sa nezahltili len sťaţnos-

ťami a nestali sa tak neprehľadnými. Najlepšie by bolo konkrétne určiť priestory na spät-

nú väzbu pre úradníkov a inštitúcie a potom iné priestory, kde by si vymieňali rady, názo-

ry a skúsenosti občania medzi sebou. Tento návrh je kombinovaný z výsledkov výskumu 

a konkrétneho názoru respondenta. 

5.5 Dopyt po ďalších sluţbách 

Z výskumu je zrejmé, ţe občania majú záujem i o ďalšie sluţby e-Governmentu. 

Ktoré teraz VS nenaplňuje a tak sa stáva, ţe dopyt zo strany občanov je neuspokojený. 

Dá sa to zmeniť len rozšírením ponuky o ďalšie sluţby o ktoré by mali ľudia záujem. 

V mojom dotazníku som uviedla len niektoré, ale o všetky bol znovu viac ako 50 per-

centný záujem. Takţe je nutné urobiť kroky k tomu potrebné. Ako v legislatívnom, tvori-

vom, ale tieţ propagačnom procese.  

Celý priebeh zavádzania nových sluţieb a zdokonaľovania tých súčasných by mal 

fungovať neprestajne. A to tak, aby ich výsledky mohli ľudia stále vidieť, a sledovať. Ak 

budú veľké časové prestávky v tomto chode, stratí sa dôvera občanov v ich naplnenie. 

A čas, úsilie a financie na ne vynaloţené by vyšli navnivoč.  

5.6 Bezpečnosť sluţieb 

Mnohí respondenti neveria zabezpečeniu osobných údajov. Priamo sa vyjadrili 

niektorí respondenti, ţe Slovensko má čo doháňať v oblasti zabezpečenia. 

Uţ vyššie som spomínala, ţe zvýšiť záujem o tieto sluţby je moţné i vytvorením 

kvalitného bezpečnostného systému, s prísnym sledovaním a kontrolovaním. 

Lenţe to nemusí stačiť. Správy o nekvalitnom zabezpečení sa vedia šíriť veľmi 

rýchlo. A ľudia tomu môţu uveriť alebo začať pochybovať. Do budúcna je preto potrebné 

rýchlejšie a pruţnejšie reagovať na takéto správy a nečakať kým sa začnú rozširovať 

a vzbudzovať nedôveru v systém a celkovo v elektronické sluţby štátnej, či miestnej 

správy.
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenia, ktoré by prispeli k vyššej 

spokojnosti zákazníkov elektronických sluţieb verejnej správy. Formulovala som ich na 

základe výsledkov marketingového výskumu realizovaného prostredníctvom osobného 

a elektronického dotazovania. 

Zámerom môjho výskumu bolo zistiť hodnotenia a postoje občanov k Ústrednému 

portálu verejnej správy. Ďalej názory na informovanosť verejnosti a propagáciu sluţieb, 

na ich kvalitu a prípadné obavy z ochrany osobných údajov. A v nie poslednom rade ur-

čenie nových elektronických sluţieb, o ktoré respondenti prejavili najvyšší záujem. 

Získané a analyzované dáta som zoskupila do siedmych hlavných kapitol. Násled-

ne som na ich základe sformulovala návrhy a odporúčania v rovnako siedmych zásad-

ných oblastiach. 

Hlavným problémom elektronických sluţieb VS je ich neznalosť. Teda v prvom 

rade je potrebná vyššia propagácia a samozrejme aj súbeţné zlepšovanie sluţieb. ÚPVS 

by mal byť pretvorený v oblastiach obsahu informácií, grafiky, štruktúry. Podmienkou 

úspechu e-Governmentu je kvalita, jednoduchosť, nenáročnosť a správne načasovanie 

zavedenia sluţieb. Ich kvalita rovnako súvisí so školením pracovníkov štátnej správy 

a samozrejme neustálou kontrolou všetkých činností. 

Sluţby Úradu práce sociálnych vecí a rodiny patria k veľmi vyuţívaným zo strany 

občanov. Ich skúsenosti neboli priaznivé. Je ţiaduce prepracovať web ako aj znalosti pra-

covníkov. Smerovanie týchto činností by sa malo dostať na všetky úrady štátnej správy  i 

miestnej samosprávy. 

A veľmi podstatnou oblasťou je bezpečnosť. Prvotriedny bezpečnostný systém, 

neustále monitorovaný a zdokonaľovaný môţe prispieť veľkou mierou k dôveryhodnosti 

u občanov. 

Ďalšie marketingové aktivity napomáhajúce zvýšeniu záujmu a skvalitneniu slu-

ţieb by mohli byť súťaţe, podporujúce vyjadrovanie názorov a podnetov od občanov. A 

národná reklamná kampaň vyzdvihujúca výhody e-Governmentu ako ďalšia aktivita. 

Hĺbkovému riešeniu problémov by iste prispeli ďalšie výskumy, či ankety. Zame-

rané na očakávania občanov, informačný obsah stránok, či konkrétne inštitúcie.
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Z celej mojej bakalárskej práce vyplýva, ţe marketing sluţieb má svoje miesto 

v oblasti sluţieb verejnej správy. Občania platia vo forme daní za tieto sluţby a zaslúţia 

si, aby bola ich kvalita na vysokej úrovni, tak ako v mnohých krajinách EÚ. A marketing 

ku kvalite sluţieb VS prispieva, čo som iste potvrdila i ja.  

Preto verím ako občan Slovenskej republiky, ţe v najbliţšej dobe i na Slovensku 

budú kvalitné elektronické sluţby verejnej správy beţnou súčasťou nášho ţivota.
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Zoznam skratiek 

atď – A tak ďalej 

€ - Euro 

ECDL – Europan computer driving licence 

e-Governement – skratka anglického názvu v preklade Elektronizácia verejnej 

správy 

eGov – e-Government 

EÚ – Európska únia 

HDP – Hrubý domáci produkt 

napr. – napríklad 

PR – public relations, v preklade vzťahy s verjnosťou 

SR – Slovenská republika 

tzv. – takzvaný  

ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy 

Úrad PSVR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

viz – uvedené  

VS – verejná správa
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Dotazník 

Váţený respondent, respondentka, 

som študentkou 3. Ročníka Ekonomickej fakulty VŠB – TUO, oboru 

Marketing  a obchod.  

Týmto si Vás dovoľujem poţiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý sa Vám 

dostal do rúk.  

V rámci svojej bakalárskej práce zisťujem názory a postoje občanov Slo-

venskej republiky na modernizáciu a elektronizáciu sluţieb verejnej správy, 

s konkrétnym zameraním na Ústredný portál verejnej správy -  ÚPVS. 

Tento dotazník je úplne anonymný a Vaše odpovede budú vyuţité len pre 

potreby mojej bakalárskej práce.  

Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu dotazník vyplniť. 

 

Mária Krasňanová 

 

Ak nie je uvedené inak, prosím zaškrtnite len jednu odpoveď takto: 

 

1. Pouţívate internet? 

Áno       Nie 

2. Kde všade vyuţívate internet? Môţete označiť aj viacero moţ-

ností 

Doma 

V škole 

V práci 

V internet café 

V mobilnom telefóne 

3. Navštívili ste uţ stránky Ústredného portálu verejnej správy Slo-

venskej republiky – www.portal.gov.sk? 

Áno 

Nie, ale viem, ţe existujú – prosím pokračujte otázkou číslo 7 

Nie, neviem o tom, ţe existujú takéto stránky.- prosím pokračujte 

otázkou číslo 8. 

4. Aký bol dôvod Vašej návštevy týchto stránok? Vypíšte prosím 

konkrétne. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

5. Ako by ste informácie na stránkach ohodnotili na stupnici 1-5.  

1- úplne súhlasím, 2 - skôr súhlasím, 3 – skôr nesúhlasím, 4 -  úplne ne-

súhlasím, 5 - nemám názor 

Prínosné ......................................  

Aktuálne ......................................  

Dostatočné...................................  

Zrozumiteľné ...............................  

6. Aké je Vaše hodnotenie nasledujúcich faktorov Ústredného por-

tálu verejnej správy (ÚPVS)z hľadiska spokojnosti a dôleţitosti. Vypíšte číslo 

nasledovne: 

Spokojnosť :1- veľmi spokojný, 2- skôr spokojný, 3- skôr nespokojný, 4- 

veľmi nespokojný, 5 – neviem posúdiť. 

Dôležitosť: 1 -  veľmi dôleţitý, 2- skôr dôleţitý, 3- skôr nedôleţitý, 4 – 

veľmi nedôleţitý, 5 – neviem posúdiť. 

 Spokoj-

nosť 

Dôleţitosť  

Grafický vzhľad stránok   

Členenie informácii podľa ţivotných situácii   

Členenie informácii podľa typu subjektu (PO, 

FO) 

  

Vyhľadávanie informácii vo vyhľadávači ÚPVS   

Orientácia na stránkach   

Moţnosť poskytovať podnety, názory, dodatky 

ku sluţbám ÚPVS 

  

http://www.portal.gov.sk/
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Rýchlosť nájdenia vyhľadávanej informácie, 

listiny a iné 

  

Previazanosť s ostatnými stránkami verejnej 

správy  

  

7. Odkiaľ ste sa dozvedeli o týchto stránkach? Zaškrtnite najviac 3 

moţnosti. 

Z tlače 

Od známeho, kolegu, rodiny a podobne 

Z billboardu, letáku 

Z televízie, alebo rozhlasu 

Od úradníka príslušného úradu 

Z internetového prehliadača, keď som hľadal(a) nejaké informácie 

Iná moţnosť................................................................................ 

8. Máte skúsenosť s vyuţitím elektronických sluţieb inštitúcií uve-

dených dole v tabuľke? Ak áno prosím ohodnoťte dané kritéria nasledovne: 

1- úplne súhlasím, 2 - skôr súhlasím, 3 – skôr nesúhlasím, 4 -  úplne ne-

súhlasím, 5 - nemám názor 

AK NEMÁTE SKÚSENOSŤ S ELEKTRONICKÝMI SLUŢBAMI 

TÝCHTO INŠTITÚCIÍ PREJDITE NA OTÁZKU ČÍSLO 9. 

 PRÍKLAD 

rýchle vyriešenie 

problému 

bezproblémová komunikácia s 

úradníkmi prostredníctvom e-mailu 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny 
2 3 

 

Vaše hodnotenie rýchle vyrieše-

nie problému 

bezproblémová komunikácia s 

úradníkmi prostredníctvom e-

mailu 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny 

    

Polícia/Okresné riaditeľ-

stvo policajného zboru 

    

Daňový úrad     

Správa katastra/ katas-

trálny úrad 

    

Mestský úrad     

Sociálna poisťovňa     

9. V rámci plánovaných zmien sluţieb na Ústrednom portáli verej-

ných správ by ste prijali: 

Zaškrtnite Vašu odpoveď do príslušného stĺpca 

  Áno Nie Neviem 

Viacjazyčné znenie stránok       

Efektívne vyhľadávanie informácii vo vyhľadávači ÚPVS       

HelpDesk – sluţba poskytujúca pomoc uţívateľom komu-

nikáciou so servisným tímom ÚPVS   

    

Newsletter – sluţba pre registrovaných uţívateľov, ktorým 

budú posielané novinky na ÚPVS   

    

Diskusné fóra na témy publikované na stránkach ÚPVS       

Moţnosť prispôsobovania  si zobrazovaného textu na 

stránkach -  vytváranie si obľúbených poloţiek   

    

Podpora zobrazovania obsahu pre handicapovaných pou-

ţívateľov    
    

Podpora zobrazovania obsahu na mobilných zariadeniach– 

Pr.: mobilný telefón   
    

Zobrazovanie kontaktov na inštitúcie verejnej správy 

nielen textovo aj graficky na mapách prostredníctvom 

portálu ÚPVS - nájdenie inštitúcií na mape   

    

 E-disk  - modernizácia sluţby na elektronickú poštovú 

schránku   
    

Ankety – nástroje pre zbieranie vašich názorov       
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10. Ktoré sluţby by sa vám páčili v ďalšej fáze ich rozširovania na 

ÚPVS? 

Zaškrtnite Vašu odpoveď do príslušného stĺpca 

  Áno Nie Neviem 

ePetície – moţnosť  vytvárať on-line 

petície a zapojiť sa do nich       

Wiki systém – slovník pojmov, s ktorými 

sa občan stretáva v komunikácii 

s orgánmi VS       

Blog – typ webstránky , kde bude moţné 

komentovať, reagovať, hodnotiť udalosti, 

témy v rámci VS zadané tvorcom       

Hodnotiaci systém – hodnotenie, spätná 

väzba od občanov na kvality sluţieb        

Informačný servis EÚ – modul poskytu-

júci informácie o krajinách EÚ        

11. V rámci elektronických sluţieb verejnej správy by ste ešte prijali 

Zaškrtnite Vašu odpoveď do príslušného stĺpca 

  Áno Nie Neviem 

Voľby cez internet       

Ţiadosť o vystavenie matričných dokla-

dov (osvedčenie o štátnom občianstve, 

rodné a úmrtné listy, sobášne konanie)       

Ţiadosť o vystavenie osobných dokladov       

Registrácia automobilov       

Registrácia na úrade práce       

Vybavovanie sociálnych dávok       

Registrácia podnikateľských subjektov       

Zrušenie platenia poplatkov prostredníc-

tvom kolkov a zavedenie elektronicky       

12. Vnímate nejaké bezpečnostné rizika v súvislosti s pouţívaním 

sluţieb verejnej správy prostredníctvom internetu? 

Rozhodne áno 

skôr áno 

skôr nie 

rozhodne nie  

neviem 

13. Aký spôsob komunikácie s úradmi uprednostňujete? Zaškrtnite 

najviac 3 moţnosti. 

Osobnou návštevou úradu alebo inštitúcie 

Telefonicky 

Poštou 

Elektronicky prostredníctvom počítača a internetu 

Elektronicky cez mobilný telefón alebo iné mobilné zariadenie 

14. Čo bolo Vaším dôvodom nevyuţitia elektronických sluţieb ve-

rejnej správy? Zaškrtnite najviac 3 pre Vás najdôleţitejšie dôvody. 

Nemal(a) som potrebu 

Nemám o záujem o ich vyuţívanie 

Chýba mi istota, ţe prípad bude vyriešený 

Preferujem osobný kontakt s úradníkom 

Proces vybavovania elektronicky je náročný 

Chýba okamţitá odpoveď 

Mám obavu z ochrany osobných údajov 

Neviem, čo všetko môţem riešiť prostredníctvom internetu, nemám 

dostatok informácii 

Nemám častý prístup k internetu, alebo vôbec ţiadny prístup 

Nerozumiem výpočtovej technike 

Vyuţil(a) som elektronické sluţby verejnej správy 
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15. Myslíte si, ţe vyuţívanie elektronických sluţieb prostredníctvom 

internetu môţe obmedziť korupciu? 

rozhodne áno 

skôr áno 

skôr nie 

rozhodne nie 

neviem 

16. Koľko máte rokov? 

0-14  36-60 

15-26  60 a viac 

27-35 

17. Aké je Vaše dosiahnuté vzdelanie? 

Základné  Stredná škola s maturitou 

Vyučený  Vysokoškolské bakalárske 

Vyučený s maturitou Vysokoškolské magisterské/inţinierske  

Iné................................................................... 

18. Aká je vaša ekonomická aktivita? 

Zamestnanec  V domácnosti 

Podnikateľ  Dôchodca 

Ţiak/ učeň  Nezamestnaný 

Študent   

19. V ktorom kraji bývate? 

Bratislavský  Ţilinský 

Trnavský Banskobystrický 

Trenčiansky Košický 

Nitriansky Prešovský 

20. Akého ste pohlavia ? 

muţ   ţena 

21. Ak máte pripomienky, názory, podnety, ohľadom danej témy, tu 

je priestor  

pre Vaše vyjadrenia. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
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2.1. Rozloţenie respondentov podľa pohlavia 

 

 

2.2. Rozloţenie respondentov podľa veku 

 

 

2.3. Rozloţenie respondentov podľa ekonomickej aktivity obyvateľstva 

 

41,81%

58,19%

Pohlavie

muž

žena

68,97%

12,50%

18,10%

0,43% Vek

15-26

27-35

36-60

60 a viac

37,93%

7,33%

0,86%

48,71%

1,72%

0,86%

2,59%

Ekonomická aktivita

zamestnanec

podnikateľ

žiak/ učeň

študent

v domácnosti

dôchodca

nezamestnaný
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2.4. Rozloţenie respondentov podľa kraja v ktorom bývajú 

 

 

2.5. Rozloţenie respondentov podľa vzdelania 

 

9,52%

0,87%

3,90%

2,60%

64,94%

6,49%
5,63%

6,06%

Kraje

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Košický

Prešovský

0,44%

2,63%

1,32%

55,70%
18,42%

21,49%

Vzdelanie

základné

vyučený

vyučený s maturitou

stredná škola s maturitou

vysokoškolské bakalárske

vysokoškolské 
magisterské/inžinierske
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

doma

v škole

v práci

v internet café

v mobilnom telefóne

98,28%

52,59%

53,45%

9,48%

22,84%

3.1. Miera vyuţitia internetu respondentmi na území SR 

 

 

3.2. Miesta vyuţívania internetu a miera zastúpenia v nich  

 

 

 

 

98%

2%
áno

nie
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4.1. Znalosť ÚPVS medzi pohlaviami 

 

 
 

 

 

12,59%

34,07%53,33%

ženy

áno

Nie, ale viem, že 
existujú

Nie, neviem o tom, 
že existujú takéto 
stránky.

21,65%

35,05%

43,30%

muži

áno

Nie, ale viem, že 
existujú

Nie, neviem o 
tom, že existujú 
takéto stránky.
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4.2. Znalosť ÚPVS občanov z jednotlivých krajov 

 

 

4.3. Komunikačné spôsoby občanov s inštitúciami verejnej správy 

 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Bratislavský kraj

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Košický

Prešovský

36,36%

22,22%

14,67%

26,67%

7,69%

7,14%

31,82%

33,33%

33,33%

34,67%

26,67%

53,85%

28,57%

31,82%

44,44%

66,67%

50,67%

46,67%

38,46%

64,29%

Znalosť existencie Ústredného portálu verejnej správy podľa 
kraja

áno Nie, ale viem, že existujú Nie, neviem o tom, že existujú takéto stránky.

35%

24%

6%

31%

4%
Osobnou návštevou úradu alebo 
inštitúcie

Telefonicky

Poštou

Elektronicky prostredníctvom 
počítača a internetu

Elektronicky cez mobilný telefón 
alebo iné mobilné zariadenie
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5.1 Najčastejšie dôvody návštevy respondentov stránok Ústredného portálu verej-

nej správy 

 

 
 

5.2 Najčastejšie oblasti pripomienok, názorov a podnetov respondentov týkajúcich 

sa e-Governmentu a ÚPVS 

 

18,18%

63,64%

9,09%
9,09%

škola

informácie

práca

zo zvedavosti, získanie 
prehľadu, zoznámenie sa so 
stránkami

27,78%

11,11%

27,78%

33,33%
bezpečnosť

propagácia

rady 

zaujímavosť témy


